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 ةعبارلا ةيطلا ةمدقم

 ! لإ اهبحأ نمو « يتك لوأ وه باتكلا اذه
 ! مالسإلا ىلإ ءادتهالا طحن يسفن يف لثع هنا

 تالماتو ةقرفتم رطاوحخ هتشع . لعفلاب هتباتك لبق ةليوط تاونس هتشع دقلو

 ءانثأ يف الإ ةيئاهلا اهتروص ذحأت ملو رولبتت مل اهنكلو . ةايحلاو سفنلا يف ةبعشتم

 ! باتكلا ةباتك

 ةروصلا حضاو يمالسإ دجأو ! يسقفن دجأ ينأ هبتك أ انأو تسسحأ كلذلو

 ! تاسقلا لصفم

 حسو اذه لاز امو . ةيناسنإالا سفنلا ةسارد وه هيلإ يلخدم ناك دقلو

 ةدعاقلا يه ةيناسنإلا سفنلا ةسارد نأ ًامئاد رعشأ انأف . يدل ثحبلا لحادم

 ًابدأ ناك ءاوس « ناسنإلاب » صتخب ام لك يف انتاروصتو انتفرعم اميلع يبن یتا
 .. سفن ملعو ةيبرث وأ « ًاعاتجا وأ ءًاداصتقا وأ « ةسايس وأ « ًاعرات وأ « انفو

 سفنلل ةيفاو ةساردو ميلس روصت ريغب تالاجملا هذه يف ضوخب نأ عيطتسن ال اننأو

 . ةيناسنالا

 ةيعوضوملا ةساردلا ىلإ هنم تلحند يذلا صاخلا لحدملا وه اذهف يأرلا ناك ًايأو

 لصوتلا اننكمب هنأب ًاعنتقم تلز امو .. ةيلات ةريثك بتك يفو « باتكلا اذه يف

 ! قيرطلا اذه نع قئاقحلا نم ريثك ىلإ

 «يلخدم»و يرعاشمو يراكفأ هيف ترولبت يذلا تقولا يف - باتكلا اذه نإ مث

 يللا ةيلاتلا راكفألا نم ريثكل « ًاعدوتسم » ةقيقحلا يف ناك - هتاذ مالسإلا ىلإ

 . تاعوضوم نم هيف ءاج ال ًاصيصخ وأ ةرولب وأ هل ًادادتما تناکف « هنع تدلوت

 « عمتجملاو سفنلا يف » و « مالسإللا لوح تاهبش » باتك ىلإ ًالثم رظنأ ةرظنلا هذهب و

 ) ةيناسنإالا سفنلا يت تاسارد » و « ةيمالسأإلا ةيب رتلا جهنم » و « ديلاقتلا ةكرعم » و

 ! « نيرشعلا نرقلا ةيلهاج » ىتحو « ةيرشبلا ةايح يف تابثلاو روطتلا » و



 تدتماو دعب اميف تحتفت معارب وأ« باتكلا يف ةاوتحم ًاروذب اهلك تناک دق

 . تاهاجتالا یتش يف

 ! باتكلاب ينطب رت يلا ةيسفنلا ةلصلل ًاريسفت هلك اذه ناك اع رو
 كلتو  ةعبطلا هذه لجأ نم هل يتعجارم دنع يننإ لوقأ نأ يل يغبني هنأ ريغ

 ةلواطتملا ةدملا هذه نأ تدجو ۱۹١١ ةنس ةرم لوأ هتبتك ذنم ةيقيقح ةعجارم لوأ
 اياضق ضعب نم يقوم يو يريكفت ةقيرط يف كش الو اهلعف تلعف دق نمزلا نم

 ! باتكلا

 امم رثكأ  ةماع يب رغلا ریکفتلاو - ديورف تيطعأ ین الغم تدجو دقل

 - تادلاب ديورف هيف اب - ي رغلا ريكفتلا اذه نأو ! « يملعلا ريقوتلا » نم يغبني

 كلذب ينعأ تسلو ! هدينفتب ةيانعلا هذه لك الو . ريقوتلا اذه لك قحتسي ال
 يغبني يذلا اذه لب . ةيرظن وأ ةركف ةيأل ةيعوضوملا ةشقانملا جهنم نع تلدع ينتأ

 ىراو .. رحنا ءيش « ريقوتلا » و ءىش ةيعوضوملا ةشقانملا نكلو . هلعفن نأ ًامئاد

 يلا داسفالا تاططخعع و < يبرغلا ركفلا تافارحناب يتربخ ةدايز دعب - مويلا

 < ةيعوضوم ةشقانم - رمألا مزل اذإ  شقاني ركفلا كلذ نأ - ةيرشبلا داسفإلل ططخت
 ! نامزلا نم ةنس نيرشع لبق ناك يذلا لافتحالاو ةوافحلا ريغب نكلو « معن

 كلتل تافتلا نود ةئيضولا ةقرشملا مالسإلا قئاقح ضرعن نأ انب ردجألا ناو
 ! تافارحئالا

 تالیدعٹ ادع امیف هيلع ناك ام ىلع ًابي رقت باتكلا يتبأ نأ تيأر دقف كلذ عمو

 نم يقوم نيبت شماوملا نم ةعومجم تفضأ ينكلو . ظافلألا ضعب يف ةفيفح
 . يبرغلا ريكفتلابو ديورفب ةصاحخ اياضق نم باتكلا ين ءاج ام ضعب

 <« باتكلا اذه يف ةنماك تناك يتلا « معاربلا » تهتنا له دعب يردأ تسلو
 ! ؟ديدج باتكب لإ يحوي لبقتسملا يف اهنم ًاديزم دجأس ينتإ مأ

 . قيفوتلا هللا نمو .. ًارحاو ًالوأ هلل دمحلاو



 تباتكلا ةى دقم

 ! ةنتفلا دح ىلا ديورفب باجعأإالا ديدش يرغص ين تنك
 نوكلا ين . ءيش لك ين « لوهجملا نع فشكلا اهي وهتسي يلا ةقهارملا نس ين تنك

 هنأ ذئتقو لإ ليخيف . نطابلا لقعلا ةيرظنب يل لياخب ديورف ناكو . ناسنإالاو ةايحلا يفو
 فشكي يذلا يرحسلا راظنملا وأ « رارسألا قيلاخم حتفي يذلا يرحسلا حاتفملا ينحنع,
 يف ةدحاو ةرظنب « يدي نيب اهلك ةرضاح ةقيحسلا ةيناسنالا سفنلا راوغأ نأو . لوهجللا

 ! روحسملا راظنما

 حورش وأ دیو رف لاوفأ نم لإ لصی ام لک ًارقأ . تاونس هذه يټنتف ىلع تللظو
 عدي ال مالحالل هريسفت يف هنا ىلوالا ةظحللا ذنم يلاه دق ناك ناو . هب نيبجعملا هذيمالت

 ..ي ربكلا « لوهجيملاب » ناسنإلل ةلص لك يغليو ٠ ةيؤبنتلا مالحالل ًالاج

 ةايحلاو نوكلا نع ي ام ولعس بطلاب تدازو « ةعماجحلا تلخدو ةيوناثلا سازد تلمک او

 هنم حا تادب لب . روحسملا باجعأإلا ةرظن ريغب ديورف ىلإ رظنا تادبو . ناسنأألاو
 . نيحلا كلذ يف يبراجت هب حمست تناك ام ردقب « دقانلا فقوم

 ءيشب ديورفو < عسوتلا نم ءيشب سفنلا ملع تسرد ثيح ٠ ةيب رتلا دهعم تلحد مث
 ] ... ليصفتلا نم

 <« اهاقع نم سفنلا قالطإ ي ديورف فرطتي ايب هنأ ةساردلا هذه ءانثأ ين يل رطحخو
 يف رحآلا بناجلا نم ةتمرتلا تاوعدلا فرطتتو ‹« ةسشوبحملا زئارغلا نع « تبكلا » عفرو
 ضرفي الف . ًاطسو افقوم امهنيب مالسإلا فقي « ناسنإلل ةيويحلا ةقاطلا ىلع تبكلا ضرف

 ىلإ هلاقع نم ناسنإالا قلطي الو « ةايحلا ةعفد لطعيو . سفنلا قهري يذلا دحلا ىلإ دويقلا
 ‹ ليوطلا اهداهج ين هيلا لوصولا يف ةيناسنالا تبعت ام ىغليو . ًاناويح هدري يذلا دحلا

 . ناويحلا تاعرتل « طباوض » نم
 < ناسنإلا ايحي نأ نكمب ةبيحرلا هدودح يفو ؛ مالسإلا قي نيفرطتملا نيدحلا نيذه نيب

 . نارتالاو ةمالسلا اهعباط ةايح

 فلتخم وأ « ىرحألا تايرظنلا ضعبب ةيناسنإلا سفنلل هترظن يف مالسإلا يقتاي دقلو
 هترظن هلو « هتاذب ًامئاق اہنع ًالقتسم كلذ دعب ىقبي هنكلو . عو رفلاو تاليصفتلا يف اهنع
 . ساسألا اذه ىلع سردت نأ يغبني يتلا ةضاخلا



 يجرح تلت يتلا رشعلا تاونسلا ىدم . لصأتتو يسفن يف ين حضتت ةركفلا هذه تلظو

 . باتك يف اهليجست ىلإ ًاعفد ينعفدت امتدجو ىتح ٠ ةيب رتلا دهعم يف

 ناو ! نيدلا مسا رک ذی نیح ملعلاب نيلغتشملا ضعب بيصي « رعذلا ١ نا ملعأ اأو

 لوريشيو « مهن الضع جنشتتو مههوجو رهفكتف ةبونلا مہبيصت « ركفلا رارحأ » و « نيفقغملا

 1 حيحصلا يملعلا ثحببلا لاج نع غرافلا مالكلا اذه ةيحنت نوبلطي ةيبصع تاراشا مدیا

 ًاذخأ نيدلا مهافم ذحي هنإو « ةتحب ةيسفن ةسارد ثحبلا اذه نإ : انه لوقأ نأ بحأف

 ةقامحللا اہ اف باوصلا وه نيدلا نأ ةيعوضوملا ةساردلا دعب اتل رهظ اذاف . اصلاح ًايعوضوم

 ةيرح ىلع ًافوخ « قئاقحلاب فارتعالا ضفرت يتلا يه « برغلل ةعنقملا ةيدوبملا وأ « نذا

 . دومحلاو ةيعج رلاب مامتالا نم ًافوحخ وأ ركفلا

 نيدلاو ملعلا نيب ارو يث ماق دق حارتلا نأ يه : ليجستلاب ةريدج ىرحخأ ةقيقح ةو

 نم اهلإو « ةسدقم الإ : امنع تلاق « ةليعم ةيملع تايرظن تنضتحا كانه ةسينكلا نأل

 ملعلا تبثأ املف . نيقرام ًارافك نوجراخلا دع الإو < اميلع جورخلا زوجي الف  ءاسلا يحو

 ةسينكلا ناطلس ىلع اوضقتنيو « ةيبيرجتلا مولعلا ساتلا قدصي نأ ًيعيبط ًارمأ ناك امنالط

 . نيدلا ةقبر نم مهراكفأب « اوررحتي» و . بيذاكألا مهيلع ضرفي يذلا

 ينو كلفلا ين ءاملع نأب خيراتلا دہشيو . ملعلاو مالسإالا نيب عقي مل عازتلا اذه نكلو

 قئافح ىلإ اولصوو « مالسإالا لظ يف اوخين دق تايضايرلاو ةسدنحلاو بطلاو ءايميكلاو ةعيبطلا

 ملف « نينيدتملا نيملسملا نم ممسقنأ مه اوناكو ٠ ةمخض ةيملع ًافوشك مهنمز ىلإ سايقلاب دعت

 يدؤي ام ةمك احلا تاطلسلا نيبو مهنيب حقو الو « ةديقعلاو ملعلا نيب عارصلا مہسوفن يت عقي

 ثدح ام لكو . يحيسملا ماعلا ين ويليلاجو سوكين ربوكل ثدح امك « بيذعتلاو لتقلا ىلإ

 ملعلا نكلو . هثارو نم ةنماك ةيسايسلا تاسباللا تناك يأرلا يوذ ضعبل داهطضا نم

 . داهطضا الو تبكل طق ضرعتت مل ةيبي رجقلا وأ ةي رظنلا هقتاقحو
 «نيثحابلا» ءالؤه بيصبي يذلاوه « معلا ةسادق الو ركفلا ةيرح ال هدحو ىمعألا ديلقتلاف

 . نيدلا يسا رك ذي نيح رعذلاب
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 ينامو رلا م اعلا فو ليئارسإ ينب ين ةعئاش تناك يلا ةفرطتملا ةيد املا ةهجاومل ةيحيسملا تلرن

 ‹ ةتحبلا ةيضرألا مقلاو ضرألاب ثبشتلا يف يلاغت ةيدام . مالسلا هيلع حيسملا ثعب موي هلك

 بسانملا نم ناك كلذل . ءامسلا يعاود لك ىسنتو « حورلا ملاعب امه ةلص لك عحطقتل ىتح

 ‹ ةيداملا كلت حم لداعتتل ‹ ةليمحلا ةفرفرملا ةيفاصلا ةيناحو رلا نم بلاغ ردق ىلع لمتشت نأ

 . سوفنلا حلصت اهلعل
 حقت رت ةوعد . ةيناحو رلاو رهطتلل ةوعد مالسلا هيلع حيلا ملاعت لک تناک مث نمو

 ةميلطلا قافالا . ةدالاو دسحلا نع ومست يلا ايلعلا قافالا ىلإ هب لصتو « هسقن نع ناسنإلاب

 . تاوہشلا عزاون نمو ضرألا دويق نم
 مئادلا ماظنلا يه نوكت نأ اهب دوصقلا نکی > ةيفاصلا ةفرفرمل ملاغتلا هذه نكلو

 « نورق ةتس نم برقي امم كلذ دعب ةريخالا هتلاسر هللا لزنا دقف . ةيرشبلا هيلع ريست يذلا

 . ريخألا ماظنلا لزني نأ ايلعلا ةكحلا تضتقا نيح

 تلوحت دق « يبن حور ايف خفنت يلا ةيماستملا ةعفرتملا ملاعتلا هذه نإف رمأ نم نكي امهمو

 لزعنت ةينابهر ىلإ اهولوح ىتح « نيدلا لاجرو ةسينكلا اهب ددشتت ةنمزتم دويق ىلإ هدعب نم
 ‹ ءايقتألا هنم رهطتي نأ يضبني سند عزاونلا هذه نأ ةجحعب < ةي رطفلا عزاونلا رهقتو ةايحلا نع

 يف » - مهريبعت دح ىلع - مه نيذلا وأ ‹ ةمايقلا موي هءاقل نوجريو مهبر نوشخب نيذلا

 . « حيسملا

 ةيحيسملا نولوحي مهو حيسملا ملاعت نم اوحوتسا دق نيدلا لاجرو ةسينكلا تناك امب رو
 : لوقي الثم حيسملا اودجو نيح . تمزتملا اهددشت ىلإ

 نم كئاضعأ دحا كلب نأ كل ريخ هنإف « كنع اهقلأو اهعلقاف كنيع كترثعأ اذإ ,

 . « منهج ي هلک كندب یقلی نآ
 ةايحلا ةعفد لطعي نأ _ هريفاذحب ذفن هنأ ول - كشوي « ًارطحخ ءاحيتسا ناك هنكلو

 . راوبلا ىلإ اب لصيو ء ةبئادلا ةددجملا

 هيلع حيسملا ةمكح الو « ةيحيسملا لازنإ نم ءامسلا ةككح نكت مل هذه نأ كش نم امو

 ‹ لوبقملا دحلا نع فرطت ًايرشب ًافرصت تناك امنإو . رشبلا حالصل وعدي وهو مالسلا

 . ليصألا هدصقم نع بلقناف

١١ 



 ٩ ایاعر قح اهوعر ام هللا ناوضر ءاغتبا الإ - مہیلع اهانبتک ام اهوعدتبا ةینابهر مو

 قوف رشبلا نم بلطتت اہلل < ٠ يلمعلا قيبطتلا دنع كلت اتر وص يف ةيحبسملا تلشف دقو

 دسحلا ةعفدف . ليحتسم رمأ ةروصلا هذه ىلع ةيرطفلا عزاونلا تك نألو . هلاتحا نوقىطب ام

 حقو اذإف . الإ بيجتسيل ًاطغض هيلع طغضتو . ناسنالا ىلع حلت تفت ال يو . ةشينع ةي وق

 طغضلا اذه ةباجتسالا نأ هيلإ يحوت يلا ةديقعلا نيبو ء حملا متادلا ةزبرغلا طعسض نيب درفل

 امإ : نرتجیتن یدحإ وأ ةدحاو ةجيتن الإ كلذل سيلف . هسفن هب ثولي نأ زوج ال سند

 وأ « ءايحألاو ةايحلا نع عطقنيو . نبهرتيف  عاطتسا نإ - ةديقعلا يحول

 . هبذعيو اسبح هقهري يلا ةسيبحلا ةنحشلا قلطيف . ةحللا ةفيتعلا دسحلا ةعفدلا بیجتسي
 ريمض ي بشني يذلا فينعلا يلخادلا عارصلا كانهف . باذعلا نم وجني ال اذه حم هنكلو

 عارص « هلعفي نا يغبني ناك امو هلعف ام نيب عارص : ةديقعلا هذه هيلع يلوتست يذلا درفلا

 فشكلل هتايح صصخو . ديو رف اهيلإ راشأ يلا ةيسفنلا دقعلاب يهتني . ورلاو دسحبا نيب
 اب عقتنب الف ‹ هتاقاط ددبتو درفلا طاشن عيضت يلا ةييصعلا تابارطبضالاب يهتني د وأ + اہنع

 . ءايحألا نم دحأ اب عفتني الو . هسفنل

 يه . جاوزلا مدع يه ةيحيسملا يف للملا ةقيرطلاف : ةيسنحلا ةقاطلا كلذل الاثم ذحأنلو

 یو لسا كلپنت يلا ةرمدملا ةوہشلا هذه نع عاطقنالا يه . ةزيرخلا سج ر نم رهطتلا

 ةيحايسملا رظنتو . نيدلا لاجر ةصاخو « نييحيسملا ءايقتا نم ريثك كلذ عنصيو . حورلاب
 تاعزن ىلع اورهظبو دسللا ةكوش اودمخ نأ اوعاطتسا نيذلا لاطبألا مآ ىلع مہلإ
 يغبني ال ام هيف ريثتف « لج رلل لياخت يلا ةأرملا وه ةيحيسملا ين ربك ألا ناطيشلاو ! ناطيشلا

 ! ءايقتألا سوفت يأ روثي نأ

 عاطقنالاو ةنبهرلاب هسفن ذحأي الو « لاح يأ ىلع جوزتي يحيسملا « بعشلا » ةيقب نكلو
 ي ًأشني يذلا يبصلا نإ ! الك ؟ جاوزلاب مهدنع ةلكشملا يهتنت لهف . ةايحلا تاوہش نع
 يحو نم كلذو . هرذقتستو سنجلا ركنتست دقع هسفن ينو اشني « ةيحيسملا ةديقعلا وج
 نمو هيبأ نم اهاقلتيو . ةسدقملا بتكلاو نيدلا لاجر هيلإ اميقلي يلا ةينيدلا تاعاعشإللا
 ةقهارملا نس ىلإ لصوو « يبصلا اذه ربك اذإف . تاريذحتلاو حئاصنلا بتك نمو ۰ هسردم

 يتلا ةفراجلا ةعفدلا كانه . راظتنا ريغ ىلع اهب مدطصي يلا ةفينعلا ةمزألا كانهف . غولبلاف
 يتلا ةمراعلا ةذللا كلتب عتمتساو ٠ بجتساو لبقأ نأ : رانا فارطأو ليللا ءان هپ يدانت
 عفترملا طوسلا كلذ وأ « تلصملا فيسلا كلذ رحألا بناحلا يتو ب كدسج ءاوطأ ين تبنت

 سب نا

 )١( دیدحلا ةروس ] ۲۷ [ .
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 وه لب < ء نيكسملا قمهارملا كلذ رهظ ىلع يوه. داكيو « عطقني ال ًاديدت ددم, ء ءاضقلا ي

 دی وأ : هللا دی انآ ايختپ ۰ نیبت ال ةيفح دي هکسمت « نيحلاو نيحلا نيب ًالعف هيلع يوهب

 . نيرجازلاو نيعدارلا روص نم نوكي نم وأ ٠ سردملا وأ « دلاولا دي وأ ٠ سيسقلا
 ... ًادبأ فكي ال مٹ < عارصلا ادبي كلذ دنع

 « ةراذقو أسند سنحلا روصت يلا نيدلا تاءاحيإو . عطقنت اال ةددجتم دسحللا ةعفدف

 ةددجتم ىرخألا يه لظت < ريغص لفط وهو ىتفلا سفن يف تبسرت يلا تاءاحيإالا كلت

 يلا < ةيبصعلا تابارطضالاو ةيسفنلا دقعلا انفلسأ امك ًاشنت عارصلا اذه نمو . عطقنت ال

 تبثآ لب . مايألا لبقم ين - ةاتفلا وأ - ىتفلا اذه جوزتي نأ كلذ دعب هوحعب ال ار أ كرت

 ابصلا دقع ىلإ هلصأ حج ری يجو رلا ءامشلا باہسأ نم ارثک نأ يسضللا ليلحتلاو بطلا

 . ةريغسلا ةطقلا رهجلا ريكي امك اهربك لب ء اهلحي مل جاوزلا نأو « ةقهارملاو

 ٠ ءايحألا مئابط مم ملاعتلا هذه ضراعت نم ًاشني يذلا بارطضالا ةلثمأ نم ٍلثم كلذ

 بوسنملا لوقلا كلذ الغم ذخف . ديحولا لالا سيل هنكلو . اههضوأو اهز ربأ هنأل هانرتحا

 o | ملا هيلع حيسملا
 . «رسيالا هل رداف . نعبألا كدحخ ىلع مهدحا كب رض اذإ »

 عيطتسي رشبلا نم مك نكلو . نارفخلاو حماستلاو حفصلا ىلإ ةليبن ةوعد ىرت امك اهنإ

 ةيلقأل امنإ ؟ نارفغلا حني و ناودعلا لبقي يذلا يكئالملا حورلا اذل ةبضغ ةروس عضخي نأ

 بضغلا وه مهسوفن يق رطخل ام لوأ نإف - نييعيبطلا رشبلا ةيقب امأ . كش نود ًادج ةليئض

 صلخملا يحيسملا فقوم اف . تاذلل ءاضرإو « ةماركلل ًاظفح ماقتنالا ي ةبغرلاو « ةناهإلل

 ملاعتلا نيبو « ناطيشلا تاغزن نم ةغزن ةيحيسملا اهربتعت يلا « ةحلملا ةبغرلا هذه نب هتديقعل

 ؟ حيسملا وأ هللا ءاضرال حقصلا هيلع ض رفت يلا < ةيماساملا ةتمزتملا

 : نیتجیتن یدحا الا ىهتنا اذإ  عارصلا اذ سيلو . عارصلا فقوم ريدقت لقأ ىلع هنإ

 ليلحتلا لوقيو ؛ سفنلا نطاب يف ماقتنالا يأ ةبغرلا تبكتف « ةيماستملا ملاعتلا رصتنت نأ امإ

  ةبغرلا هذه رصتنت نأ امإو ؛ تبكلا اذه لثم ىلإ هردصم عج ري مئارجلا ن نم ًاربثك نإ يسغنلا

 وهو <« ةثيطخلاب روعشلا ىلإو « فسألاو مدنلا ىلإ بضغلا ةروس أدت نأ دعب سفتلا دوعتف

 . ةحار ي هبحاص كرتي ال قلقم روعش

 . ةتمرتملا ةيسنكلا ميلاعتلا لك .. اذکهو اذکهو

 ةوطس نيب « رمتسم عارص ين اهلك هتايح درفلا شيعي نأ يه كلذل ةيمتحلا ةجيتنلاف

 تابيطب عتمتسي نأ ناسنإلل حيتي ال ءاقش ي رمعلا يضقنيو . ةيرطفلا عزاونلا ةوطسو ةديقمعلا
 . ةايحلا

 انأ  ءايحألا ةعيبطو ملاعتلا هذه نيب حضاولا ضراعتلا اذه عم - نذإ ًابيجع سیلو
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 ‹ اهلك ةايحلا اولزتعاو اونبهرت نيدلا مه لئالق دارفأ يق الا . ةاحعلا حقاو ي ًادبأ قبطق ل

 اوذفتب نأ اہ نوعیطتسب يلا - رمألا حقاو فو مهرظن ي ي  ةديحولا ةقب رطلا يه هذه نال

 . بولطملا لمك ألا هجولا ىلع ةيسنكلا ميلاعتلا

 ةئراک يف الاو ؛ دودحملا ريحلا اذه يق اهعيبطت ناك نأ ةيرشبلا ظح نسح نم هلعلو

 تعطقناف « ةريدألاو عماوصلا ي اولرتعا دق مهلك سائلا نأ ول ‹« ةيناسنالا بيصت تناك

 ةعاطإ « ايندلا ةايحلا نع ةبغرلا فارصناب هلك يرشبلا مدقتلا فقوو ‹ للسألا عاطقناب ةابحلا

 ! ؟ ءامسلا رماوأل
 نم ةريبك ةعقر ين ترشتنا دق - ةي راتو ةيسايس بابسأل - ةيحيسملا تناك اذإو

 طسبت ال ةسينكلا دودح يت تيقب تيقب ابن إو « ًايلمع ًاقيبطت قبطت مل كلذ عم امنإف ٠ ضرألا

 تاولصلاو ةرحاسلا ليتارتلا نوعمسي « مهتالص يف نوعشاخ مهو الإ ءايحألا ىلع اهلظ

 مهدحأ ريدي ال : نييحيسم ال ًأرشب اميلإ اوقلطنا « مملامعأ ىلإ كلذ دعب اوقلطنا اذإف « ةرثؤملا

 ؛ هرثعت اهنأل هنع اہیقلیو هنيع مهدحأ علقي الو نعألا هدخ ىلع همطل نمل رسيألا هدح

 ! ماثآلا نم مثإ نع ًاريفكت هثاضعأ نم دحاو وضع كلہب نأب ىضري الو

 ملاعتبو « ينامو رلا نوناقلا لظ ين شيعت - ةيحيسملا - ةيبروألا تاعمتجملا تلظ اذكهو
 نم لتاقتو ‹« ةيحيسملا قنتعت - رهاظلا يت تناك نإو <« ةينثولا ةينامورلا ةيروطاربمإللا

 مك احمو ةيبيلصلا بورحلا يل ثدح امك « ةيشحوو ةيجمه يف « نيحلاو نيحلا نيب اهلجأ
 . شيتفتلا

 ةعيبطلا عم ةيسنكلا يلاعتلا ضراعت راثآ نم ففخي ( اه ريفاذحب اهقيبطت مدع نأ ىلع

 هلک نيدلا نم اوصلخت ىتح « نييحيسملا سوفن يف ًامئاق يسفنلا عارصلا لظ لب « ةيرشبلا

 يذلا اهرثآ كرت ابصلا ين ىقلت يلا ملاعتلا نأ كلذ ؛ ءيجيس امك ريحألا رصعلا ي ةرهج
 هسفنب لقتسيو « درفلا ربكي نيح ملاعتلا هذه ةعاطإ مدع ىنعم سيلو . سوفنلا نم ىح ال
 نيفدلا عارصلا نأو « تهتنا دق ةلأسملا نأ « ةسينكلاو ةسردملا ناطلس وأ « هيوبأ ناطلس نع

 دقعلا نأ اوتبثأو « هتحص يف ًاكش عدي ال اع نويسفنلا نوللحملا هققح رمأ كلذو . رقتسا دق
 مهربك يف اونوكي مل ولو ىتح « نيدلا ناطلس ىلإ اهبلغأ عج ري يحيسملا ماعلا دارفأ بيصت ينا

 ! نیتیدتم

 يف اهدحو ةيسكلا ةيحيسملا نأش ال « هلك نيدلا نأش اذه نإ : لوقي نأ لئاقل لعلو

 ! لاحيملا اذه

 ES 4 ا ا

۱٤ 



 ةداعسلاب سائلا رعشي ىتح < هلالغأ نم مهررحنلو « هناطلس سوفنلا نع عزتنلف « رشبلا حئابطل

 . ةايحلاب اوعتمتسيو
 يلا ةرظنلا يه ةيناسنإالا سفنلا ىلإ مالسإلا ةرظن نأ تبثي نأ ثحببلا اذه فده نإو

 صاخلا لصفلا ي ليصفتلاب كلذ نع تثدحت دقو . اهرياستو ةيرشبلا ةعيبطلا حم قست

 يرشبلا نئاكلاب فرتعي مالسإلا نأ يه : ةلمجم ةملكب انه ينتكأ ينكلو . مالسإلا ةرظنب
 قفحتت يلا ةرئادلا يف دودحلا اه عضيو ابذ هنكلو - ةيرطفلا هلويمو هعزاونب وه امک

 + عفرتتو یماسات نأ سوفنلا نم بلطي ناک اذا هنأو . هتاذ درفلا حلاصمو ممتجملا حلاصم اهب

 ااو ۽ عرشلا رظن ينو هللا مامأ ًانذم هل فلاخملا ربتعب ثیحب ‹ ًاضرف اذه ضرفپ ال هناف

 ومسلل كلذ دعب لاجملا كرتيو « ةايحلا هنودب حلصت ال يذلا ىندألا دحلا طقف ضرفي وه

 . ءايحألا ي ةايحلا عزاون رهقي الو < سوفتلا ىلع لقثي الف . ًاضرف ال ًاعوطت « رهطتلاو
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 روطت ي رثأ اه ناك يلا . خيراتلا تاوطحن ضعب لجسن نأ وه اته انمي يذلا نأ للع

 . ةايحلاو عمتجملا يف تاريغت نم روطتلا اذه الت امو <« ةيناسنإالا سفنلا ىلإ ةرظنلا

 ميلاعت نم مهفي امك _ فتكت مل انكلو . ةيحيسملا ةلثم يه ابروأ يأ ةسينكلا تناك

 يذلا « يلاثملا ىوتسملا كلذ ىلا ةيرشبلاب عافترالا ةلواحمو ‹« ةيحورلا ةوعدلاب - ةيحيسملا

 رشيلا حاورأ ىلع ةطاسم ةينمز ةطلس اهسفنل تعدا لب « نيسيدقلاو ءايبنألا يف هتروص مسترت

 ةيشحولاو ةظاظقلا هلب < ةيروتاتكدلا دح ىلإ كلذ يت تطتشاو < مهداسجأو موقعو

 دارفألا دراطب ًاعشب ًالوغ < فطاعتلاو داوتلاو ةمحرلا طبهم « ةسينكلا تحبصأ اذكهو

 نيدلا لاجرل لذملا عوضخلا مهيلع ضرفيو « تاواتإلا مييلع ضرفي : مهمانمو مېتظقي يف

 ملع ضرفي نأ هلك كلذ ىلع ديزيو ؛ رشبلا ةيقبل تسيل ةسادق مهسفنأل اومعز نيل

 من نم ربتعا الاو < اہياع جورخلا زوج ال « ةسدقم ةيوام“ ًاراكفأ اهرابتعاب ةئيعم ًاراكفأ

 سانلاو ةلودلاو ابابلا ةنعلو برلا ةنعل هيلع تبجوو « ةيحيسملابو ةسينكلاب ًارفاك اهقنتعب

 عشبأ مهب لكنو اوبذعف « ضرألا ةيوركب اولاق ءاملع ةريحألا ةفئاطلا هذه نم ناکو

 ةملك اهنإ : تلاقو <« ةسينكلا اهتضتحا يلا « ةسدقملا قث قئاقحلا » نوفلاخحب مہنأل « ليكنت

 ! ءامسلا

 ٠ يب رجتلا ىلعلا نيبو ةسينكلا نيب  ةروصلا هذه ىلع عارصلا موقي نيح « كش ةمن نکي مو

ذه او زني نأو ‹ ةسينكلا هلوقت اع اورفكيو « ملعلا هتبي اب سانلا نمؤي نأ
 ةحناسلا ةصرفلا ه

 يذلا حالسلا مہ دیاب اوكسمأ دقو < ةعيظفلا اهني روتاتك دو ةسينكلا نایغط هجو يل اوفقيف
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 ناكو + اهب نیتمؤملا سوفن نم اہتسادق نوعزنیو : املاک هب نولزلریو « اهماهوا هب نومطحبی

 . ملعلا وه رابحلا حالسلا كلذ

 لصأ يف هتيرظنب ىدان نيح « نوراد دي ىلع تناك ةسينكلا تباصأ ةازاز ربك أ لعلو
 ةسينكلا ةبيه تحنرتف « نيثحابلاو ءاملعلا يديأ ىلع كلذ دعب تابرضلا تلاتتو . عاونألا

 ىلع هسفن ضرفي يذلا يغاطلا ناطلسلا كلذ لاح يأ ىلع اه دعي ملو . ىوابتت تذحخأو
 . لوقعلاو رئابضلا

 ناطلس اهنع تعزن لب « كلذب فتكت مل ةسيئكلا اطلس امنع تعزن نيح اب روأ نكلو
 ةديقعلا ين نأ اذهب مهارغأو . اميف مسج « ةسينكلا ين الشم اهيدل نيدلا ناك ذإ « ًاضيأ نيدلا

 ىلع لقثيو لقعلا ضقاني ام ًاريثك < ءاسلا امكزتأ امك ال ةسينكلا اهتروص امك « ةيحيسملا
 . تاضقانتلا هذه نم ةدحاو الا تيلثتلا ةلكشم تسبلو < ماهفألا

 كلذب تدتراو . ًاعم نيدلا ناطاس نمو ةسيتكلا رين نم ابروأ تدرج دقل لاح يأ ىلع
 دسحلا ريغ فرعت ال يلا ةيداملا ةينامورلا اهتعزت ليبس ين ءيش فقي ال ٠ ةلماك ةينامور
 . ساوحلا هتبثت يذلا يداملا عقاولاب الا نمؤت الو . هتاو زنو

 ‹ ضرألا نم اهيحو دمتست « ةتحب ةيدام ةفساف نيدلاو ةسينكلا ضاقنأ ىلع تأشنو
 . ءامسلا ىلإ ةدحاو ةظحل اهرصبب عفترت الو . ساوحلا حقاو نم

 . ناسنإلا ةيناويح ررق نيح < ي راتلا بالقنالا اذه لطب انركذ امك نوراد ناكو
 ال ¿‹ ضرالا ىلا هب طبهو « ناويحلا ىوتسم نع هثعفر يلا ةيهإألا ةحفنلا كلت هنع ىقنف

 . ىلعألا توكلملا ىلإ ومسي الو قلحب
 ةيبروألا ةسينكلا ًأطخ :طحأ نأ بحأ انأ الو . نوراد ةيرظن ضرع ددصب انه تسلو

 رظنلا فرصب هنأ طقف ررقأ ينكلو . ةيفسلفلا اهتايرظنب ةيملعلا هتيرظن ضراعت تناك نيح
 حيثت ال « ةتحب ةيدام ةفسلف اهئارو نم ناك هنإف « هتيرظن يف تدرو يلا عئاقولا ةحص نع

 نم نيينيورادلا برهت سيلو . ةسوسحمملا ةداملا نعو ضرألا نع جراحخ ءيش يأال لاج
 < ثحبلا ين انمهت ال ةلأسم اهنأ ةجحب . ضرألا رهظ ىلع ةايحلا ءوشن ةلأسم ين ثحببلا
 فرشي ىلعأ نئاك دوج وب فارتعالا نم بربتلل ًارهظمالا « ايف ليلد ىلإ لوصولا نكم الو
 ميطتست ال ام لك ضفرت ةفسلف اهنإ . ءاشنإالاو قلخلا يف لحدتيو <« ءايحألاو ةايحلا ىلع
 هناديم ىلإ لصيو لقعلا هرصبي يذلا ريغصلا عقاولا اذہب الإ نمؤت الو ‹ هكردت نأ ساوحلا
 . ملعلا

 ةرطيسملا تافسلفلا لكو « ةثيدحلا ةيب رغلا تايرظنلا لك تأشن ةيداملا ةفسلفلا هذه نمو

 مزتامجاربلاو < ابروأ ي ديورف ةفسلفو ‹« قرشلا ين سكرام لراك هيعويش تشن اہنم . اہہلع
 عو رفلاو رهاظملا تفلتحا نإو ًادحاو ًالصأ لش اهلکو . اکیرما ي
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 . ةفلتخملا ةيسفئلا بهاذم لا شقانن نأ لبق « يخ راتلا ضرعلا اذه نم دب نكي ملف « دعبو
 يكلو . فورظلا عم ًايقطنم ًارمأ اهءوشن لعجب تناك يتلا فو رظلاو « تأشن فيك فرعنا
 « ةتحيب ةيعوضوم لئاسم » وا « كشلا الإ قرطتي ال ةتباث ةيملع تاي رظن » هيمسن ام نا فرعن

 هذه لصف نكع ال ثيحب « ةصاحخ ةيسفن « عفاودل » و ٠ ةنيعم تافسلفل ةجيتن الإ وه نإ

 . كلت نع

 ةيسفنلا بهاذملا ضعبل ضرعأو . ليصفتلا نم ءيشب ديو رف نع ثدحتأ نأ تيأر دقو

 لك ضارعتسا تسيل ثحبلا اذه ةمهم نأ وه لوألا : نيببسل « ًاعيرس ًاضرع ىرحألا
 اذ ةصاحخ اهنم ناك امب ءافتكالا ان إو « مالسإلا ةرظنب اتنراقمو ةيج ولكيسلا تاي رظنلا
 ةيرظنل ةفلاخم ودبت يلا ىرخألا تايرظنلا مظعم نأ وه يناثلاو . عمتجملا ىلع يوق ريثأت
 ناسنإالا ةيناويح وه : ريبك دحاو لصا دنع اهلك يتلت ‹ عورفلاو تاليصفتلا ين ديو رف

 دق هتاذ تقولا ين نوكن اننإف . ليصفتلا نم ءيشب ديورف ةيرظن نع انثدحت اذإف . هتيدامو

 . ءوضلا نم ًائيش تايرظنلا ةيقب ىلع انيقلأ





 دلور

 . كش نود ةذف ةي رقبع ديو رف

 ةيب رتلاو ٠ ةيسفنلا ثحابملا دح دنع فقي م < ريطح رثأ سفنلا ملع يف هتاي رظنل ناك دقو

 . ةماع نونفلاو بدألا ين رث اف < يلاسنإالا طاشنلا یحاون نم ریثک ىلا اهادعت لب <  ميلعتلاو

 ةايحلا ي ناك اهفنعأو هراثآ رطحأ نكلو . ةايحلا نوش د نم اهريغو « ةراجتلاو . بطلا يو

 تثدحأ دقف . ديلقتلاو ىودعلا قيرط نع قرشلا يف مث « اكيرمأو ابروأ يف . ةيعاتجالا
 تابالقنا « يناسنألا كولسلا يحاون فلتخمل يسجل ا ريسفتلا يو « نطابلا لقعلا يت هتي رظن

 ملع يأ ةديدج ىرحأ تايرظن روهظ نم مغرلا ىلعو ةايحلا يو عمتجملا يف ًادج ةريطحخ

 . تاعمتجملاو دارفألا ين يرسي لازي ام هتيرظن لوعفم نأ الإ . اكيرمأ ين ةصانعو « سفنلا

 . كانهو انه ةيركفلا تاكرحلا نم ريثكل عفادلا وه لازي امو

 ةعيبطب ينعت اال ةيرقبعلا نكلو . سانلا راكفأ ين ةديعب راثآ ةيرقبعلا كلتل ناك دقل . معن

 ریسفت يف ئطخم م هنآ ينعت الو « ءارآ نم هیدبی امیف ًامئاد باوصىلع ناک دیو رف نأ لاحلا

 ة رطح ةيساسأ ءاطحخأ ةيناسنالا سقنلا

 لک ين سنجلا جز ىلع هرارصإ ببسب ةصاخو ٠ هتابرظنل دقنلا نم ريثك هجو دقو

 ناك نيذلا ذاوشلا ةساردب رثأت هنا : ددصلا اذه يف ليقو . ناسنإلل يويحلا طاشنلا تالاجم

 . ءايوسألا رشبلا ةيقب ىلع ةذاش تالاح نم ةاقتسملا هماكحأ ممعت ين ًاطخأ مث ٠ مصحفي

 ناسنإلا ىلإ هترظن ساسأ ين وه ٠ ديورف ىلإ هجوي نأ يخبني يذلا لوألا دقنلا نكلو
 تالاح يل الإ ضرالا ماع نع هفطاوعو هرعاشمب عفتري ال ‹ تحب يضرا نئاك هنا ىلع

 ! ذوذشلا
 ةيناويحلا هترظن يأ « نورادب ديورف رثأت ىلإ ةعيرس ةراشا قباسلا لصفلا ين ترشأ دقو

 : ليصفتلا نم ءيشب ةلمجملا ةراشإلا حرشن نأ انه يغبنيو . ناسنإلل ةيداملا

 هعباتو « هبتك يف اهطسب يلا ةيملعلا عئاقولا ين سيل نوراد ةي رظنل يسيئرلا بيعلا نإ
 < رطخلا اهعباط تفلخ ىلا ةيرظنلا كلت تاءاحياإ ين وه ام ردقب « هوديرمو هناوعأ اہیف

 . ريخألا رصعلا ىلإ هدهع ذنم كلذك ءاملعلا هاجتا ين لب « اهدحو ريهامجلا راكفأ ين ال
 يتلا ةفسلفلل ضرعتن امنإو « ةيرظنلا اميلع يوتحت يلا ةيملعلا عئاقولل انه ضرعتن نلو

 يه الو « ًايملع ًاعقاو » تسيل ةفسلفلا هذهف . دعب امف اپ اق یبطت ت ترثأو اهر وپظ ا تدأ
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 ١ ةيصخش ةعزن يه اغإو ! شاقنلا ىوتسم قوف نوكت ىتح « ةتباث ةيعوضوم ةقيقح ‹

 ةيرهوجلا قثاقحلا ضعب فشك ىلإ تدأ ولو ابحاص اميلع بساحي ةنيعم رظن ةيوازو .
 لمعت يتلا يه اهتاذ ةقيقحلا تسيل هنأ كلذ ٠ ليحب امك يبيرجتلا ملعلا ناديم ين ىتح

 يه « اهم ةدوصقملا ةهجولاو ‹« ةقيقحلا اب ضرعت يلا ةقيرطلا امنإو . سانلا نم ريثكل
 ةايحلاو حمتجملا يت وأ ملعلا يت ءاوس < جئاتتلا اميلع بترتو رثألا اهحنمت يلا .

 اذه انعدخم ةصاحخ قرشلا ين نحنف « قيقحتلاو رظنلا نم ًاريثك لهأتست ةقيقح هذهو

 ىدصتب نم ربتعي ال « ةتباث ةيثاهن قئاقح هنأ نظنف « يي رجتلا ملعلا » ناونع « مخضلا ناونعلا

 ةيملعلا » تامولعملاب نام إلا ين سرتحن نأ يغبني ناك دقو ! ًافرخم وأ ًالهاج الا اهتشقانمل

 ف لازي ام ماعلا نأ ىرن نحنو « ءايميكلاو ةعيبطااو تايضاي رلاك ةتحبلا مولعلا ين ىتح

 رظني ناك تامولعم ًامات ءاغلإ يخليف « ةديدج قافآ ىلإ لصي موي لک لازی امو « هتلوفط

 . ليوأتلا لمتحت ڌ الو لدحلا لبقت ال « ةيئاهن قئاقح » انآ لع سمألاب اہلا

 قيبطةلل حلصت ال ةيبذاجلا يت نتوين نيناوق نإ : نيتشديإ لاق نيح ديعبب دهعلا سيلو
 ةيلحم قثاقح نذإ يهف . ريبكلا نوكلل حلصت ال اهنكلو « ةيضرألا ةركلا حط ىلع الإ

 ! « عاستالا ىلع » قبطت نيح ليدبتلاو ضقنلل ةلباق يهو . ةملطم قئاقح ال ةريغص

 ةايحلاو نوكلا ريسفت يف ةريثك تايرظن اههوح ًاشدتف « ةرذلا رارسأ فشتكت مويلاو

 برقأ « ةيئاہن ةيملع تايرظن » ىمسي ناك ام ضعب اهبناجب ودبيو ؛ لبق نم ةلوهج تناك
 . ريطاسألاو تافارخلا ىلا

 ‹ ةيلمعملا ةب رجتلل الماك ًاعوضح عضح يلا < ةتحبلا مولعلا ناديم يف هلك اذه ناك اذإف

 يتلا تايرظدلا وأ < سفنلا ملع تايرظن ىقلتن نحنو ًاسارتحا رٹک ا نوکن نأ نذِإ انب یلوأف

 ةزعلا انذحخأت الأ يغبنيو . مويلا ىتح اهيلإ ذفني نأ يبيرجتلا ملعلل حتي م ليهاجمب لصتت
 . شاقنلاو لدجلا لبقت ال ةتباث ةقيقح ةقيقح اذك وأ اذك نإ : لوقت « ململاب وأ ۰ م الاب

 ‹ ةينيورادلا ةيرظنلا عئاقول ضرعتأ نأ كلذ نم يضرغ سيل هنإ : لوقأ ىرحأ ةرمو
 . ريكفتلا نم نوللا كلذ ابنع ات يتا ةفسلفلل ضرعأ اغا . ' تبث م امو اہنم تبث ام
 نع ةج راح ةوق ةيأب ضرألل ةلص لك عطقت ةتحب ةيدام ةفسلف اهنأ انم انل ىدہتی ام لوأف

 نوراد دصقي امن أكو ! . " ( لبقتسملا ين مولعلا نم دج دق ال طايتحالا ليبس ىلع ىتح ولو )

 يف ناسنالا » هباتک يف « ناسناالا د رفت ۾ ناونعب اللصق « ةثيدحلا ةيتيورادلا » ءاملع نم وهو يلسكه نايلوج بنک 0)
 ءيش لک ي درفتم هئا تہثأو ناسنالاب صتح اميف نوراد ةيرظن روذج ةقيقحلا يف هيف یفلا ۾ ثيدحلا ماعلا
 ! يسفتلاو يلقعلا هنيوكت نع ًالضف يجولويبلا هنيوکت ي یتح

 _ اذه نأو « لوألا ناسنالا تافلخم نم ًاراثآ فوهكلا دحأ يف افشك دق نييكيرمأ نيملاع نأ ًاريخأ تحصلا ترك ذ (۲)
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 يأ ینیل » رثكألا ىلع ةيسمشلا ةعومجلملا وأ ‹ ضرألا هذ هثحب لاج ديدحت ىلا ًادصق

 نم كلذ حضتيو ! ءاقترالاو ءوشنلا يأ لحد وأ قتلخلا يف ةدارإ امه  اهنع ةجراح ةوقل رثأ
 نم ةيلاخلا ةتيملا ضرألا حطس ىلع ةايحلا ءوشن وأ « لوألا قلخلا ةلأسم ةع لاعم يأ هتعرس

 رخي الو ةلأسملا يأ مدقيال < مهم ريغ ثحبلا اذه نإ : نولوقيل نيينيورادلا نإو . ةايحلا

 ! هيلع لوصحلا نكمب الو دوجوم ريغ هيف ينيقيلا ليلدلا نإو
 ةهج ول عج رت ةلأسم هتيبهأ مدع وأ هتيمهأ نکلو . هيلع لوصحلا نك ال 4 معن يأ

 : ساوحلا عقاوو ضرألا عقاو الا اهم ال يا ‹ ةتحملا ةيداملا ةرظنلا امأف . ةصاخلا رظنلا

 لوألا ىتلخلا ةلأسم نأب الماك ًاينطاب ًاساسحإ سحت اهنأل ‹« ةمخضلا ةلأسملا هذ متت الف

 ةلماشلا ةرظنلا امأو ! ساوحلا کرد ام تلو ضرألا دودح يف تسيل ةوق ىلا اهدرم

 ریطح فالتحنا الع بت رتب هنأل < مخضلا اہ اسد ةلأسملا هذه بسيف <« حستملا ىفألاو

 . ساتلا ةايح يفو عمتجملا ریس ي

 طقست وأ « يننت ساوحلا دودحو ضرألا دودحب اهب ددحت يتلا ىلوألا ةرظنلا نأ كلذ
 طقةست وأ يت نأ كلذ بترتيو « ' ةقلاخلا ايلعلا ةوقلا دوجو « لقألا ىلع امباسح نم

 ¢ ةهادب نيدلا ينت امك ٤ , ةيحور وأ ةيقالخأ مبق نم ةركفلا هذہب لصتب ام لك امباسح نم

 . هتردقب هلک دوج ولا اشا يذلا قلاخلا ةدابع وه نيدلا نأل

 ءيشل ًانزو يقي ال ‹« يدام عمتجم هرودب وه ةيداملا ةفسلفلا هذه نع ًأشني يذلا عمتجملاو

 ىلع الإ هسيساحأ الو هتالماعم موقت الو « هسح جراح عقي امب نمؤي الو . ةيونعملا ميقلا نم

 . ريمضلا ءادن وأ قلخلا عم تضراعت ولو « ةعفنملا ساسأ

 نكمب ال عمتجملا اذه لشم ي رعاشملا ملاع ىلإو ةيناسنإالا سفنلا ىلإ سانلا ةرظن نإ لب

 ‹« اہترظن عم قفتب ي ام الإ سفنلا بناوج نم ىرت الف « ةماعلا ةفسلفلا كلت راثآ نم وجنت نأ

 | دودحلا هذه نع حرم بناج لک <« ء لقألا ىلع امباسح نم طقست وأ « نتو

 كلذك انه نمو . ثيدحلا رصعلا يف ءاملعلا نم ماق نم رطخأ نوراد ناک اته نمو

 ًامازل ناكو . اهجئاتن نم ةجيتنو « ةفسافلا كلت راثآ نم ًارثأ < اهلک هتای رظنب دیو رف ناک

 ةغيبلاب رأت ال « ةيعوضوم لئاسم » وأ « ةتباث ةيملع ىئاقح ر اأ ىلع هءارآ یقلتن الأ انیلع

 ! تاسبالملاو فو رظلاو

 . نوراد ةب رظنل ةفلاخبم جئاتن لإ يدؤيس فشكلا <

 لاحدا ةباثمب نوكي ( قاخلا يف ةدارإ هل قلاح دوج وہ ةايحلا نوئش ريسفت يأ ر كلذ نأ : ةحارصب نی وراد لوقی )١(

 ! تحب يكيناكيم عضو يف ةعيبطلل قراخ رصنع
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 ا مدق نيح ادا ًارمأ ىتأ دق نوراد نأب لاحلا ةعيبطب نوسحيي ال برغلا ءاملعو

 ةنيط نم مهلک مآل ٠ ضرألا طيحم نع ةج راح ةوق لکل ةركنتملا ةيداملا جورا هذ

 نوعلطتي الو ضرألا ىلع م ایح نوشبعی < ةيحب راتلا مهفورظو مئيب ةعيطب مهو . ةدحاو

 'ءاسلا ىلا
 ؟ باوصلا دحاولا رمألا ناك كلذ نأب ىمعألا نابإلا نموت انلاب اف ! انه نحن امأ
 يذلا روحسملاك برغلا نع ردصي ام لك فقلتنو . انراصبأو انتريصب قلغن انلاب امو

 اع ماعنو « رومألا صحم ال اذال ؟ رهبلا نم هسافنأ عطقتت يذلا روهبملا وأ . هيف لقع ال
 ء انفورظ يه تسيل « مهتافسلفو مههاجتا برغلا ءاملع ىلإ تحوأ يلا فو رظلا نأ لقألا

 نم فقن نأ - ةرهاقلا مهفورظ نم ةوجن يف نحنو  ردقأ اننأب نمؤن ال اذال ؟ انيلع رحت ملو
 ؟ قدأو قمعأو لمشأ ةرظن اهيلإ رظننو . رحاآ ًافقوم ءايشألا

 ىلع جراخلا لوقلا اذه ىلإ ينعفدي يذلا وه . كش نود لوذرملا رورغلا هنإ الأ ! ييو
 ! نيسدقملا ءاملعلا كئلوال ةيسنلاب بدالا دودح

 ينارت اف « ةيملعلا تايرظنلاب كحضملا لهجلا وه وأ . لوذرملا رورغلا وه نكي م امو

 ! ؟ لوقی نا نوراد نم دیرا تنک

 نيوكت ىلإ براجتلاو دهاوشلاب تلصوت يننإ : لوقي نأ ةداسلا اميأ هنم ديرأ تنك
 اهنمو « اهكاردإ مطتسأ ملو ينتتاف ىرحأ ًارومأ نكلو  ءاقترالاو ءوشنلا يف ةنيعم ةيرظن
 رسلا مث « ةايحلاب ثبشتت ءايحألا لع يذلا رسلاو ٠ ضرألا رهظ ىلع ةايحلا ءوشن رس
 اہتعیبط يف ام ققحت يكل < فورظلا نم اهب طيحي ام ةهجاول روطتلا ىلع اتردق ين ييخلا
 ةايحلا قتلا رارسأ نم اهن إ : لوقأ نأ الإ رضاحلا تقولا ين ينتكح الو . ءاقبلل بح نم
 ٠ ( « ةيعيبطلا نيناوقلا » و ( ةعيبطلا ١ ي كحستلا لدب كلذو ) ءايحألل دعب امنع فشكي مل يتلا

 . لوهج نم ايف امع فشكيف « نينسلا لبقم ي الإ ملعلا لصي دغو
 مارتحا عم وأ ٤ ركفلا ةيرح عم - نيصلخملا هدابعو برغلا يسدقم اي كلذ یفانتی له

 ٢ ريقوتو ةسادق نم ملعلل يغبني ام وأ . لقعلا

 قئاقح لك اهئاوطأ ين لمشت يتلا ىربكلا ةقيقحلا هذه رك ذ عم قحلا ملعلا فانتي له

 ريسفتو < هلأ ا عوج رلل برغلا ءاملع ضعب دنع هاجم (۱۹۷۰) ةعبطلا هذهو )۱١١۲( لوألا ةعبطلا نيب اميف رهظ (۱)
 وعدي ملعلا » باتك يف هاج الا اذه نم جذاع رظنا . عدبملا ريدملا لاخلا هللا ةدارإ هنأپ نوکلا يف يرج ام لک
 يكلفلا حلاص دومحم : ةمجرت « يسيرك . أ نوج : فيلات « ناعإلل
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 دح دنع يملعلا مدقتلا فقو ىلإ ةقيقحلا كلتب فارتعالا عفدي له وأ ؟ ءايسلاو ضرألا

 ؟ دودحيم

 ! الک . الک

 يف كارت هنأ ولف . خيراتلا ريغتلو < هلك ثيدحلا عمتجملا ريختل نوراد كلذ لاق ولو

 - هملع نوقدصي نیح نرالا مز لو م قالا ةرنلل اج ةييرجلا ةي تي رطن
 ن » ءايحألاو ةايحلا نوئش ي ىربكلا ةوقلا كلت لحدت مه رثاض نمو مهراكفأ نم

 هب تمم ةيقلع يق نم اجب لص امو « ةديقعلا عم بش تج ةرابلبا هارن يف ىب رجا لعل
 . ةيحورو

 نم تأشن يلا « ةسينكلاو ملعلا نيب عارصلا فورظ نأل < ًالوأ : كلذ لقي م هنكلو

 ءادعلا نم اوج دجوت تناك <« ءاملعلا ةلماعم ي ةيشحولا اهتظاظفو ةريخألا كلت ةير وتاتك د

 ملف ! هللا دوجو ةركفك ًاقح ناك ولو « ةسينكلا هب لوقت ام لك نيبو ءاملعلا نيب رفاسلا

 نم ًادحأ لماجت ال يهو « اههلإب » اه فرتعيف ةسينكلا نوراد لماجي نأ نذإ لوقعملا نم نكي
 1 باذعلا نم مهمحرت الو ةقيقحلا بالط

 نم ةلسلسب فارتعالا يضتقب ناك ةسينكلا هلإب فارتعالا نأل « ًايناث : كلذ لقي مو

 . هلالا ةركفب ريهامحجلا رظنو اهرظن يف - ًاقيثو ًالاصتا لصتت ياو « اهقنتعت ينلا تافارخلا

 ! ' هللا دنع كلذ ملعو ؛ هلإ دوجوب نمؤي ًايصخش وه ناك اذإ ًاعبط اذه

 هناب نونمؤي مہتعجف ‹ هدعب نم برغلا ءاملع لک ي ت رثأ يلا نوراد فورظ كلت

 ' ةايحلا نم ًاتاب ًايفن هيفنو نيدلا ةاداعع الإ ملعلا مدقت ىلإ ليبس ال

 ةفارخلا كلت قيدصت يف انرذع امو ؟ نيدلاو ملعلا نيب ءادعلا ةماقإ ين انرذع اف نحن امأف

 | ؟ حيحصلا يملعلا ثحبلا لاج نم نيدلا درطن نأ انل يغبني هنإ : لوقت يلا

 . دو رقلا ةقب رط وأ « ديبعلا ةي ةقيرط ىلع ديلقتلاو « دبعتسملا رفاظلا برغلل ةيدوبعلا اهنا

 ٠ رومألا ىلإ ةصاخلا انترظنو ‹« ةصاخلا انتاموقمو « ةصاخلا انفورظ نم كلم اننإ

 نيحو « يتاذلا اننايكبو انسفناب نمؤن نيح « ةديقعلاو ييرجتلا ملعلا نيب , ملسلا دقعن نأ

 دوجو يننت هتي رظن نأ دقتعي ال هنأ عم رفكلاب سائلا همني اذال فرعي ال هنإ : لوقي هئاقدصأ دحأ ىلإ نيوراد بتک )١(
 . هتاروطت ىلع فرشيو قلخلا نوئش يف لحدتي هلإ دوجوب رارقإلا نم هروفن تبثي ام هلوق نم انيلع رم دقلو ! هلا

 ةرتفلا ين تمت يتلا ى ىربكلا ةيملعلا فوشكلا نأ ةقيقحلاو . ريغتي أدب دق عضولا اذه نأ ةقباس ةشماه يت ان رم (۲)

 دي ال زاجعإلا دح ىلإ نيوكتلا قيقدلا لئاملا نوكلا اذه نأب اوفرتعي نأ متربجأو ميسفتأ ءاملعلا ترهب دق ةريحألا

 . ربدم قلاحخ هلا نع ردصی نا

۳ 



 لالحنالاو ككفتلاو ‹ جراخلا نم لالتحالا هيف انعقوأ يذلا دوكنملا رسآلا اذه نم صلختت
 ] . لحخادلا نم

 ةتباث ةيعوضوم قئاقح هنا ىلع برغلا نم انيتأي ام لكب انمآ نيح اننأ ىرنس كلذ دنعو

 ! نیدبعتسم انکو « نیعودخم انک « كشلا اہلا یقرب ال
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 امنإو « مولعلا خيرات ي لوحت ةطقن تناك نوراد ةيرظن نإ : يبروألا خي راتلا لوقي
 دهعلا يأ ءاملعلا هجتنا ام لك ين اهراثا عبتت نك ثيحب يرشبلا ريكفتلا هاجت ين ترثأ

 ... ربخألا
 Î . حيحص اذهو
 ناسنإإلا ىلإ هترظن وه رثاتلا اذه نم ودبي ام لوأو . انفلسأ امك ديورف اهب رثأت دقو

 . بيرقلا قيضلا قاطنلا اذه يف روصحم هلك هملاع . يضرأ قولخم هنأ ىلع

 ناك ام ناسنإلا نع لازأ نيح ىرخأ ةيواز نم هب رثأت دقف . ءيش لك سيل اذه نکلو

 ةياعر » نا رابتعا ىلع كلذو . ةيناحورو ةيفافشو ةعفر نمو . ةيناسنا « ةمارك » نم هطوحي

 قلخحب ةلصتملا ىربكلا ةفارخلا نم تجتن « ةريبك ةفارخ « هل هع ركتو « قولخملا اذه « هلا

 !مدآ

 يعيبطلا دادتمالا يه ناسنإالا « زئارغ » نإ : هلوق يف هعبات نيح ةئلاث ةيواز نم هب رثاتو

 يذلا ردقلا وه ‹ روطتلا نم ردق اهلإ ًافاضم « دوعصلا ملس يف هل ةقباسلا تاناويحلا زئارغل
 نئاكلا هنم تجتنأو « هيف ترثأف « ناسنإلل ىلعألا دجلا تفداص يلا فورظلا نم جتن

 . مايألا رم ىلع يرشبلا
 صيصخ يه وأ « نوراد ةيرظنل يعيبطلا دادتمالا يه ديو رف تايرظن نأ دج اذه نمو

 لكف . ةريطخلا قلازملا نم اميف امم سرتحن نأ يغبني كلذ ىلعو . « ناسنإلا » ناديم يف اهل
 « انمدق امك « ةيعوضوم قئاقح» تسيل نوراد ةيرظن نم تاشن يلا تاءاحيإألا هذه

 ‹ ةيرظنلا بحاصل يصخشلا جازملا لإ اهدرم « ةنيعم ةفسلفو « ةصاخ رظن ةهجو يه اعإو

 ًاسدقم ًابجاو ةسينكلاو نيدلا نم روفنلا تلعج يلاو « هتايح تسبال يتلا فورظلا ىلإو
 الو « نحن انيلع ضرفت ال ةيصخشلا تاسبالملا هذه نكلو . رح يأر بحاص لك ىلع

 . يملعلا قطنملاب ابتشقانم نم انعنع
 «ةعيبطلا» نأ ساسأ ىلع « هقلاخو ناسنإلا نيب وأ ء ءامسلاو ضرألا نيب ةلصلا عطق امأف

 اهنأو « ءاقترالاو ءوشنلا ةيلمع ين لحخدتت يتلا يهو ٠ ضرألا ين ةايحلا ىلع فرشت يلا يه

 كلف . هسفن « زثارغ » و همسج ءاضعأ هتحنمو « ناسنإلا تقلحخ يلا رمألا رحنا ين يه
 نأ نحن انل سيلف « ةصاحخ بابسأل اهب اونمآ دق نويبروألا ناك اذإ « ةكحضم ةطلاغم
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 درتو « قهرملا ةسينكلا ناطلس نم مہصلخ امنأل نويب روألا اميلإ أحل دقل . هب اونمآ اب نمؤن

 هلالا صئاصخ ہظعم هل رخا اإ هب لدبتستو ؛ همساب سانلا دعبتست يذلا « اههلإ ١ ايلا

 سانلاب دبتست هل ةسينك الو . ضرألا ىلع مهعم شيعي هنأ ين هنع قرتفي هنكلو « لوألا

 مہیلع هل تامازتلا الو « لقعلا ريحت يلا ثيلثتلا ةلكشمك هلوح تاضقانتم الو ٠ مهذتو

 ميصلخ اهنأل ةطلاغملا هذه نويبروألا قدص دقل . معن ... رهطو كسنت وأ موص وأ ةالص نم

 نودبعتسيو « ريذن الو طباض نود ةذللا نع نوثحبي مهتنعأ ىلع م وقلطتو ‹ةسينكلا لذ نم

 . لبق نم نوعنصب نامورلا ناک امک « میتعتمو مهارث يف دیزل « ضرألا مآ نم مهربغ

 ةطلاغملا هذه نأل . ًايناثو « مهفو رظ ريغ انفورظ نأل : لوا .. . مهعباتن نأ انل سيلف نحن امأ

 « ةعيبطلا » هذه ديدحتلا هجو ىلع يه ام دحأ انل لقيلف الإو ؛ يملع قطنم يأل عض ال

 ي نکن ا ناف ۶ تورا میت دج لع ایتردقل دود ال يتو ۽ ءيش لک لغت يټا

 - يصخشلا الو ييطاعلا ال يملعلا وأ ينطنملا رربملا اف ‹« ةموهفم ةيهامو ةمولعم دودح

 ؟ ةعيبطلا ة ةركفب اهنع ةضاعتسالاو « هلالا ةركف كرت رربي

 « هتأشنو هقلخ نع ةيهلإالا ةحفنلا يبت دعب « ناسنإلا نع ةيناسنإلا « ةماركلا » عزن امأ

 ‹ نيدلا لاجرو ةسينكلا ةدياكم اهنم دصقلا ناك ذإ ‹ ةحضاوو ةموهفم ودبت ةلأسم كلتف

 نودبعتسي نيذلا نيفرخملا ةروصب مهريوصتو < ةيملعلا مهتعم ئوستو « مهئارآ هيفست

 ناقي رفلا اهمدختسا يلا ةحلسألا دشأ نم مدآ تلخ ةلأسم تناك دقو . تافارخلاب سانلا

 يمرل ةعيرذو <« بناج نم نوراد ريفكتل ةعيرذ تذخناف « هرظن ةهجو نم لك ناعزانتمل

 . رخآ بناج نم فيرختلاب ةسينكلا

 ملعلا » يت دج ال « ةعجر ريغ ىلإ تدمح وأ ةكرعلا كلت ت تہتنا دقو مويلا انكلو

 « ةعفرلاو مي رکتلاب ریدج ‹ لوألا هتقلخ نکت ایا < ناسنالا نأ طق يني ام « يعوضوملا

 . تازجعملا هبشي ام ىلإ هحورو هلقعب امس يذلا « ةيضرألا ةركلا رهظ ىلع ديحولا قولخلا وهو

 نوكي نأو . اہتقاط قلطي ًأدبو اهرارسأ فرعو ةرذلا مطح يذلا وه نوكي نآ ينکیو

 . ءاوس يحورلاو اهم يداملا خيراتلا تاراضح لك ءاشنإ ىلع رداقلاو ‹ نف لك عدبم وه

 نذِإ ًابيجع سيلف < روطتلا ملس يف هل ةقباسلا تاقلحلا عيمج نع هزيم, هلك اذه ناك اذإف

 . تاقولخملا ةبَقب ريغ نأش هل نوکب نأو ‹ ميركتلا عضوم هدحو نوکي نأ

 الإ قاسنا دقف ‹ ناويحلا زثا رغل ًادادتما ربتعت يلا ناسنإالا زئارغ ةلأسم : ةئلاثلا امأو

 نأ هيلا ةبسنلاب يعيبطلا نم ناكف . اهروطتو ثاقولخملا « ماسجأ » يآ هثحب ةعيبطب نوراد

 هتيرظنل هتسامح هترجو . ايلعلا تاناويحلا نم هفالسأو ناسناالا نيب مظعلا هبشلا ظحسالب

 تفئاظورلا يث هباشتلا یا يدۆي نأ دب ال < هثاضعأو مسجلا فئاظو ي هباشتلا نأب دقتعب نأ
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 ' ناسنالاو ناويحلا نيب « ١ يسفنلا بيكر لا » وأ « ةيسفنلا

 . ءايحألا عيمج يف ةايحلا نم كرتشم ردق لاحلا ةعيبطب ةلانهف . هيف كاش ال اط اذهو

 امو عونلا ظفح يف ةبغرلاو « هنع ثحببلاو ماعطلا بح نم هعبتتست امو « ءاقبلا ي ةبغرلاف

 لئاسولا تفلتحا ناو عيمججا نيب هکر تشم لئاسم يه ۽ حلا ... ةيستحبا ةبغرلا نم هعبتتست

 ةكرتشملا بناوحلا هذه دعب يأ « كلذ دعب  درفتي هدحو ناسنأاللا نكلو . يرلا ملس بسح

 كلذو ' ناويحلا سايقم وه اهيف هسايقم نوكي الو « ةصاح ءايشأب  تاقولخملا حڀمج نيب

 نوکب الف < ًالثم رصبلا وأ عمسلا ةساحب هقباس نع ناويحلا سانجأ نم سنج زاتع امک

 . ةديدللا ةساحلا هذه كلم ال يذلاو < يقرلا ملس يف هل قباسلا ناويحلا سايقم وه ايف هسايقم

 ناكو » : نآرقلا لوقي امك رمألا نأ الول ٠ تابثإلا ين دهج ىلإ جاتحت ال ةيميدب كلتو
 |! «الدج ءىش راک | ناسناللا

 ناويحلا نأ نم مغرلا ىلع هنأو « « لقعلاب » ناسنإلا زايتماب نولداجملا كل ملسي دقو
 مہنكلو . ناسناللا ءاك ذو هئاكذ نيب ةنراقملل هجو ال هنآ الإ ريكفتلاو ءاك ذلا نم ردق ىلع

 نأل نكلو . ةقيقح تسيل هذه نأل ال . « حورلاب » ناسنالا زايتما ين لدحلا دشأ نولداجم
 الم اورفف ةسينكلا مهيلع امضرفت تناك يلا كلتك « ةرثك فيلاكن مهفلكي اهب مهفارتعا
 يذلا ميدقلا عفادلا سفنل ‹ ةيناحورلاو حورلاب فارتعالا نم نوبرهي موب ١ مهف . نیبراه

 « هينثولا ةيداملا مهتعيبط فلاخ اجب فارتعألا نأ ىلع ًالضف < نيدلا ناطلس نم نوب رہی مهلعج
 . روعش ريغب وأ روعشب مهئامد ي لمعت تلاز امو « ةعردقلا امور نم اهوثرو ينا

 نأ ًاطخلا نف « "ةايحلا ملع ين اهقيبطت حلصي ناك نإ « ناسنإلل ةيناويحلا ةرظنلاف
 ٠ باوصلا نع نركق ام دعبأ ئات ا يدؤتامنأل < سضفنلا ملع يف يه امك قبطت
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 اذه نکلو . هتاپرظنو نوراد ةفسلقب ديورف رثأت ىدم يأ ىلإ انفرع دق نآلا انبسحأو
 . ؛ دصقو ةيور نع هعبتاو « هب عنتقا ًايعاو ارث رثات ناک هلک

 ةيحانلا نم ىتح ناسنإللا درفتب < ثيدحلا ينيورادلا اعلا « يلسكه نايلوج فارتعا ىلإ ةقباس ةشماه يف انرشآ )١(
 درفتلا نحن فيضنو < يسفنلاو يلقعلا درفتلا نع الضف ۽ ناریحلل اف هباشم هنآ نوراد معز يلا ةتحبلا ةيج ولويبل
 . ًاضيأ يحورلا

 . ةقباسلا ةشماهأ رظنا )۲)

 . ةقباسلا ةشماحلا رظنا (۴)

 ًادوصقم ًالالغتسا ناک امنإو نورادب يملع رثأت درم نکت ل ةلأسملا نأ تاونسب باتكلا اذه ةباتك دعب يل نيبت )٤(
 ٠ « تابثلاو روطقلا » باتك يف « ةثالثلا دوميلا » لصف رظنا . ةي رشبلا داسفإ لجأ نم هتيرظنل
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 ‹ هسفن ديورف هب سحي ال دق ‹« روعشاللا نم عبني رحآ ًاريثأق كانه نأ معزأ ينكلو

 , ثودحلا نكم هنأ ينئي ال اذه نكلو « هب هجوو وأ هب سحأ اذإ هرکنی دقو

 يتروعشاللا هرثأ جتنأ دق هتيدوہب هساسحا نو « ًايدوہ هنوکب رثأتم دیو رف نأ معز انأ

 . ًاعیمج هتايرظنو < اهلک هتفساف يف

 ناجهتسالا عفادب اوحيصب نأ لبقو ٠ هودیرمو دیورف داّبع جعزني نأ لبق - بحأو

 رشبلا ةيقب ىلع يرسي ام هيلع يرسي ال ملاع وه امنإو ! ًارشب اذه ام هلل اشاح : راكنتسالا وأ

 نم هسفن یربپ ال هناب « هتاذ دیو رف نم افارتعا مہیلإ لقنا نا كلذ لبق بحأ - نييداعلا

 '! داقحأو تاوزن نم هریغ سفن ين لمتعی ام هسفن ين لمتعي رشب هنأو « یوهلا

 كلذلو <« ذاوشلا طيحم ين عقت اهلك هتاسارد نإ : « مالحألا ريسفت » هباتك ين لاق

 , مالحألا كلت نم ةدمتسم اهلك تناك اذإ ريسفتلا يق هتيرظن ىلع نوضرتعلا ضرتعي دقف

 فرعي نأ ًامئاد جاتحي هنأب « ءاحصألا مالحأ ریسفت هتعاطتسا مدع ين هرذع حرش هنکلو

 . همالحأ نم ملح ريسفت نم نكمتي يكل صخش يأ سفنب ةطيحملا تاسبالملا نم ًادج ارشک

 هتدايع ىلإ نودقي نيذلا ىضرملا طيحم يف رسيتي ام ردقب ءاحصألا نيب هل رسيتي ال اذهو

 هنواعت تامولعم نم هيلإ نوقلي ام لجسيو « متاح نوئش نع مهأسيف « جالعلا نوبلطي
 . ةيسفنلا مهلك اشم لح ىلع

 ‹ هتایح تاسہالم فرعي هنآ رابتعا ىلع « وه همالحأ نم لاثع يتأي نأ هلک كلذل ر رقو

 . هسفن يفاوخ رسفي نأ ناطبتسالاب عیطتسیو

 ةصاخلا هتقيرط ىلع هرسفو « « ۱۸4١ ةنس ةيلوي ۲ ۲٤ ¬ ۲۳ ملح » هام ًاملح دروآ مث

 لقنأ نأب ينتكأ امنإو . ريسفتلا يف لاق ام لك لقن ىلإ انه جاتحن الو . تاحفص ةدع يت

 تقتتاف هيلع ضرتعيو « هتيرجأ يذلا جالعلا ىلع ققاوي ال ٠ م » روتكدلا نإ : هلو هنع

 : " لهاج هنأ هنم مهفي اب هريوصتو « هيتفش ىلع ةكحضملا تاملكلا هذه عضوب ملحلا يف هنم

 ريصقتلاب نمت ذإ ) يدض فقي ٥(0 وتوأ روتکكدلا « ییدص » نأ تسسحأ دقو » ....

 بکری نم ةروصب هريوصتو ... هيلإ موللا ليوحتب ملحنلا هنم يل مقتناف ( « امرإ ١ جالع يف
 " ؛ ءاطحلألا

 ردصي ناك ديورف نأ دكؤت اهريغو ةيزيلجنالاو ةيئاملّألاو هيب رعلاب تافلؤم ةليوط تاونسب باتكلا اذه دعب ترهظ )١(

 باتك ةيزيلجالا وأ ةيئالألابو سج رج يربص روتك دلا باتك ةيب رعلاب ارقا . ةصلاح ةيدوہي سفن نع هتباتك يف

 . ٩ دیورف نع يقایرک ذ د ناونعب دیورف ذیملت جنوب

 . ٠۲۲ ص « ۱۹٩۰ ةنس ةعبط ؛ ليرب .أ . أ ةمجرت « مالحألا ريسفت » باتك نع )۲)

 . قباسلا ردصملا نم ۱۲١ ص (۴۳)
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 عفاودلا ي هتيرظن هيلع قبطأ نيح هيلع ىنجأ ال انأف هسفن نع هفارتعا اذه ناک اذاف
 هساسحا نأو . ايدو هنوکب رثأتم هنأ كلذ ىلع ءانب معزأو « روعشاللاو نطابلا لقعلاو ةي رشبلا
 . هتایرظن لک ي ةديعب ًاراثآ جتن دق هتیدوهیب

 ماعلا يو < ضرألا ءاجرأ يف ةذوبنمو ةهو ركم ةيملاع ةيلقأ ‹ فورعم وه امک دوپیلاف
 نوعتمتي يمالسإلا ماعلا لحاد ةلواطتم ًانامزأ اوشاع دق اونا اذاف . صاحخ هج وب يحيسملا
 نود <« عورشملا رغو عورشملا < يداصتقالا مهطاشنب نوموقيو « ناسنأإلا قوقح لکب

 ذتليو « مہ لكني ناك يذلا يحيسملا ماعلا ف كلذك رمألا نكي ملف ‹ بیقر الو بساحم

 مهقوقحب مف فرتعب مو . راكنإ الو ةبراوم نود ةينالع مهريقحت ىلع رصيو « مهبيذعتب
 مهاوقف ‹ نيملسملا برعلا مهب دياكي نأ ريخألا رصعلا يف دارأ نيح الإ « ًادبأ ةيناسنإللا
 ‹« اهمطحب وأ هتضهل رخؤيل ٠ ضروهلا بابسأب ذحآلا يمالسإللا ماعلا ىلع مهطاسو « مهرصاتو
 سوفن ي ةيقاب اهراثآ لازت ام ينلاو < مالسإلا دض ةبصعتملا ةيبيلصلا را نم يحوب كلذو
 ' نیدک ةيحيسملا نع اولح مہا مغر نیيحیسملا

 ةحلصم نع امن إو « يناسنإ روعش نع ردصت مل يا < عيجشتلاو ةرصانملا هذه لك عمو
 الع تعضو نك ام < ةينويصلا يرصانم دشأ < اتاذ اکیرمأ يئ لارت اف ءانیآر امك ةشيبح
 ! « دوپلاو تالكلا لوحد عونمم ١ : لوقت تاتفال

 ين دولل زيلجن الا ةيهارك ىلع دهاوشلاب يغ يزيلجم الا بدألاف « اكيرمأ ريغ يئ امأ
 « ءارمحلا ةقبنزلا » ةصق ًالاثم ركذأو . منم زازثمشالاو مه مهراقتحاو « ثيدحلاو ميدقلا
 اع « ةيقدنبلا رجات » ريېسڪکش ةيحرسم دہشت امك « Scarlet Pimpernel « ةريپشلا

 برد لا ةلأسلا تلصو دقق اينالأ يف امأ . ريقحتو ةناهم نم ايلاطيإ ين هنوقلي د دوہلا ناک
 ۰ 1 لاصاتس لاو ةدابرالا

 قیقحت لیس ي نوعري ال < ةيداملا ي نوقرغم نويدام موق ملأ دوهيلا هب مهني ام دشأو

 اذا لامعألا سخا باکترا نم مهعتع رمض مه سيلو « ةمذ الو لإ ةصاخلا مهتحلصم
 . دیعب وأ بیرق بسک ایف مم ناک

 < مهرظن ي غراف مالك  ةصاخ ةقلخلا مقلاو - ايلعلا لثملا نأب كلذك نومہتيو
 . نامرحلاو ةراسخلاب الإ درفلا ىلع دوعي ال فخسو

 يف 'تبسرتو ‹ كلذ نم ريك هسفن ي عقو دق « ديو رف دنومجيس » « يصلا نأ يت بيرالو
 ءازاو < ملم وهو ‹ دولا هاقلب يذلا رقحتلاو داهطضالا اذه هاجت ةنيعم سيساحأ هروعش ال

 ٠ )١( باتك نع ١ خورف رمع ةمج رتو « سياف دلوبويل فيلأت « قرطلا قرتفم ىلع مالسإلا .

۲۸ 



Eةروص يأ كلذ لك نم هروعش ال « مقتنا » فيكف .  

 ؟ نييجيسملا نم ٠ نيدتعملا ةا » كتلوأ نم الع دحأل ضارتعا ال « ةلوقعم < رهظلا ةي

 انزثارغ ىلع شيعن اننأب اننومهت نيذلا سانلا اميأ : لوقي نأب ًاعيمج دوهيللو هسفنل مقتني هنإ

 ! كش لإ اورظنا . . يتلخ نازيم وأ ًايلع ةميقل ًانزو قن الو «ةصاخلا انحلاوص الإ فرعن ال

 لئاخد ىلإ ذقنت يلا ةيرحسلا ةارملا مكمامأ عف ةرأ اذنأ اهو ! مكروعش لئاخد ىلإ اورظنا

 مكلک مکنإ .. . مكسفنأ ىلإ اورظنا ! روعشاللا ي لوهجملا تاملظ فشكتو « سوفللا

 < قالحنأ الو < مکل ریمض ال مکلک ! زئارغلا ىلع نوشیعت نویدام مکلک ! ! دوہیلاک

 امنوقصلت يلا ةهئاشلا ةعشبلا ةروصلا مكيلع قبطنت مكلك ! ةيونعم ميق الو <« ايلع لثم الو

 ! ؟ ثبدحلاو ميدقلا ي ةماع ةيناسئألا ةروص يهو « اهب موصح اداملف. دوپیلاب

 « مهدحو دوهيلا ىلع تبصنا يلا لايجألا ةنعل _ روعشاللا ين - ديو رف حفری اذکهو

 ! عيمجلا ىلع ةنعللا بصي نأب مه مقتنيو
 . بسحف كلذ سيلو

 ناك « هميطحت لواحيو درفلا بقعتي يذلا « لوغلا » هنأ ىلع عمتجملل هريوصت يف
 ءاضقلاو اهميطحت لواحتو ةيدوميلا ةيلقألا بقعتت يللا ةيحيسملا ةيباغألا هروعش ال يف روصي

 ديقلا هنأ ىلع هيلإ هرظنو ‹ دقحلاو ةيهاركلاب ممتجملا وحين درفلا روعش روصب نیحو . الع

 ةيقب وحن ةيدوهيلا ةيلقألا ساسحإ هروعش ال ي روصي « هيلع بلغتلاو هميطحمت يغبني يذلا

 . رمألا رحخآ ناطلسلا مہیلع مه نوکیو « مهلع اوبلغتیو مم ومطحی نأ يئ مهتينمأو « ماعلا
 ىلع جئاتنلا ًاوسأب دوعي لوذرم ء ءيش معألا بلغألا يث هنأ ىلع تبكلل هريوصت ين كلذكو

 روصي هروعش ال ين ناك « ةيبصعلاو ةيسفنلا تابارطضالاو « نامرحلاب هبذعيو « درفلا

 . مهفوقص يف بارطضالا عاقيإو < مه هبيذعتو « دوہیلل ماعلا عمق

 ‹يدوهيك هسفن يف لمتعي اهل ةيروعش ال ةباجتسا اهلك ةيساسألا ديو رف ءارآ نوكت اذكهو

 قيرطب نطابلا هلقع امه لياحت ةباجتسا يهو . ماقتنالا يف ةبغرو هلك ماعلا ىلع دقح نم

 رابغ ال ًائيرب ًايملع ًارهظم ذختتل _ دیورف لوقی امک - « Ratiمraلisatioە n » ري ربتلا

 ` ! رهاظلا نم هيلع

 . ديو رف ءارا ةشقانم يف اميلع دمتعن نلف ‹ ةيروعشاللا وأ ةيروعشلا تاربثأتلا تناك اأو

 دعب امیف يل فشکت دقف ٠١١۲ هنس ي هتتک يذلا ىنعملا اده ىلع  ةيملعلا ةيحانلا نم - يضارتعا مدع نم ےغرلا ىلع )١(

 ايلعلا مقلاب هنامإ مطحتو «ناسنإلل » ةهوشملا ةروصلا كلت رشنب ةيرشبلا داسفإل ًاربدم  ًايعاو _ ًادصق كانه نأ

 . نالماكتم امهف كاذو ىنعملا اذه نيب لاح يأ ىلع ضراعت الو . اهلك
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 لت اہنأل تاريسقتلا هذه انركذ امنإو . ةيملع ةيعوضوم ةشقانم اهتاذ يق امشقانن نأ يغبني ذإ

 قثاقح نکت مل ہءارآ نأ انعنقتو ‹ ةيناسنإالا سفنلا ريسفت ي ديورف هاجلا ىلع ءوضلا ضعب

 . ةيصخش تاسبالم تناك ام ردقب « ةيملع

 ةع رجبا» و« عمتجملاو درقلا » : لوصف يف ديو رفل ةيليصفتلا ءارآلا ضعب نع انثدحت دقو

 هتيرظنل ماع ضرعب انه ينتكن انكلو . « ايلعلا مقلا» و « ةيسنجلا ةلكشملا » و « باقعلاو

 . الع انذحنامو
 تاوہشلاو رئارغلا نم ةعومجم هريوصتب « ناسنالا « ريقحت » وه هيلع باعي ام لوأف

 ةركف وأ عيفر نف يق ةظحل ةزيرغلا ديق نم قلن الو ‹ يداملا ضرألا عقاو نع عفتري ال

 قثاع ةيزيرغلا ةقاطلا قيرط ين فقو دق نوكي نأ الإ « حورلا تاحبس نم ةحبس وأ ايلع

 ! قالطنالا نم اهعنم يرهق

 هتايح لاوط ًادهاج ىعسي يذلا درفلا ةروص ًامئاد يه ةيناسنإلل اهمسري يتلا ةروصلاف

 يلا ةيناومشلا ةقاطلا يهو ( طاف ) « ديبللا » ةعفدب كلذ ىلإ ًاعوفدم « هذئاذل قيقحتل

 لياحتلا بئاد وهف الإو ! تمعنو ابف ةرشابم اهقيقحت عاطتسا نإف .حاحلإالا نع فكت ال

 نا عاطتسا املك ديعس وهو . ام ةقيرطب اهنم تلفيل « هليبس ين فقت يلا زجاوحلا ىلع
 رهظملا ءيرب همامأ نم رميف « داصرملاب هل نيفقاولا سارحلا نم سراح ىلع « كحضي ١

 باذعلاب هيلع اولان ال سارحلا هب رثع ول ام عقاولا يث هتايط نيب ينم وهو ‹ تاهبشلا ريثي ال
 تاثعب روعشاللا موقي لب « نايحألا بلغأ يئ ًايعاو لايتحالا اذہب موقی ال وهو ! لیکنتلاو

 تکست ال يا ةيناوہشلا ةقاطلل ًاذفنم دج نأ ًاعيمج اهفده « ' لياحتلاو ةطلاغملا عاونأ نم

 « مالحألا ىلإ اجلي هنإف « ديري ام ةظقيلا ي ققحي نأ روعشاللا عطتسي م اذإف . حاحلإلا نع

 دنع مالحألا لكو  ةظقيلا ين اهقيقحنل لاجمل عستي مل ةبغر لك قيقحتل ريبك عستم اهيفو

 نع ًادبأ فكي ال لاح يأ ىلع درفلاو . ( ةت ةيهارك وأ ةتوبكم ةبغر نع ريبعت ديو رف

 نأ وأ ‹ مهيلع لياحتلا وأ « سارحلا ة ةهجاوم نع ًامات ًازجع زجعي نأ الإ هذئاذل قيقحت

 ةسيرف هعقوي كلذ لكو . قيقحتلا نم هعنع ام _ يوضعلا  يدسجلا صقنلا نم هب نوكي

 ديدبتو « ناسنإالا ةعيبط داسفإ ي دح دنع فقت ال يلا « ةيسفنلا دقعلاو ةيبصعلا تابارطضالل

 : ۸۳ ةحفص يف ۱۹٤۲ ةنس « ةثلاثلا ةعبطلا « ريفر نوج ةمجرت « + t rhe ego andطe ا4 ر باتک ق لوق (۱)

 « صرفلل ةزامن ةعداخم ةقفانم نوكت نأب اهي رغب ام ًاريثك ةيجراخلا ةقيقحلاو ةيناوہشلا ةقاطلا نيب تاذلا عقوم نإ و
 . « ! ریهامحإ لا نیب هتناکم ىلع ظفاحی نأ بحی هنکلو « قئاقحلا یری يذلا يسایسلاک
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 . يوسلا قيرطلا نع هب فارحنالاو < يويحلا هطاشن
 اهوأ : ضعب قوف اضعب تاجرد ثالث هنأب ناسنإلل يسفنلا نيوكتلا حرشي وهو

 ناو « اساسا يف ةيسنج ةقاط يهو . 1d« » ىلفسلا تاذلا اطومو ةيناوہشلا ةقاطلا اهاندأو

 انكلو ‹ ددحم ناونع اه سيل « ةدياحم » ةقاط ىلع كلذك لمتشت ىلفسلا تاذلا تناك

 ةيعاولا سفتلا ىهو « ٠ج0 » تاذلا دجوت كلذ دعبو . اهمدختسي يذلا ديسلا فرصت ثحت

 < سفللا لحاد يف ةضقانتلا تابغرلا نيب قيفوتلا لواحستو . هب كتحتو حمتجملا هجاوت يلا

 » Super ego « llعidl تاذلا وه سفنلا ي ثلاثلا رصنعلاو . ةيجراخلا ةيداملا ةقيقحلا نيبو

 بحل ةيعيبط ةجيتنك بيدوأ ةدقع شنت ذئتيحو هدلاو ةيصخشب لفطلا سبلت نم ًاشني وهو

 وحن لفطلا سفن دز ين نوكتيف « هقيقحت نود بألا دوجو لوحي « ًايسنج ًابح همأل دلولا

  عارصلا اذه نم لفطلا صلختي مث . دحاو نأ يث ةيهاركلاو بحلا هافرط جودزم روعش هيبأ

 امأ « دلولا يث اذه ) هدلاو ةيصخشب هسبلت ديزي نأب - يعيبطلا طخلا ي ریس نأ هل ردق اذإ

 دنعو . ( اهمأ ةيصخشب اسبلت ةدايزب ةدقعلا نم صلختتو « لباقملا فقوملا ذختت اهن اف تنبلا

 « اهيف بوغرملا ريغ ةيسنجلا تاومشلل عمقلاو تبكلا هتمهم نوكتو . ريمضلا اشي كلذ
 وأ نيدلا وأ حمتجملا وأ بألا ر جراخلا ي ناطلسلا يوذ فسع نم تاذلا ةيامحل كلذو

 . ( ' ديلاقتلا

 . ديورف ريوصت يف ةيناسنإالا سفنلا يهتنتو انه ىلإ
 ريغ قالخألا ملع يأ فورعملا يتاخلا هانعم ريمضلا نأ كلذ ىلع ظحالن ام لوأف

 - ديورف رظن يف - ةقيقحلا امأ ! هسفن ىلع ناسنإلا اهب كحضي ةفارخ وه امنإو « دوجوم

 حلاصل رهقلا اذهب موقي لظب « ةيرطفلا عزاونلل رهقلا قيرط نع أشن يذلا ريمضلا نأ يهف
 . ةرهاقلا ةيجراخلا ىوقلاب مادطصالا هبينجتلو <« هتاذ درفلا

 لك ةرورضلاب يني « يعفنلا ريمضلا اذه هب لدبتسيو « يتاخلا ريمضلا يني ذإ وهو

 ‹ هتعتم نم ءيش نع لزانتلاب ناسنإالا « عوطت ١ , ىلع موقت هذه نأل < ةيتاذ ةيقلخ ةميق

 ةيناسنإلا ين ءاكرش مهنأب روعشلا ةجيتن « ابف نيرحألا كارشا وأ ؛ ايلع ةميقل ةباجتسا
 . ةايحلا يف ناوخإو

 ‹ ديورف هيغلي يذلا يهلخلا ريمضلا كلذ وه هيلإ وعدي وأ عوطتلا اذهب موقي يذلاو

 دجاولا نمو « فيعضلل يوقلا نم ةنواعمو « لدعو ةمحرو ريخ نم « هتاجتنم » لك يغليف

 عومجملا ىلع دوعي يذلا ديعبلا ريخلل ًاراظتنا ريدقت لقأ ىلع وأ ء ءاز راظتنا ريغب « مورحملل
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 ! مورحملاو فيعضلل هنوكلع ام ضعب نع نودجاولاو ءايوقألا لزانتي نيح « هلك
 ‹ كلذ ريغ قحلا نإ : لوقن نيح ريطاسألا ماع ىلإ قرن الو « لايخلا ين برخن انسلو

 ‹ ملألا لاتحاب عوطتي نأ ًانايحأ درفلا ىلع ضرفي هنإو « ةعقاو ةقيقح ينلخلا ريمضلا نإو
 ‹ تاذلاب درفلا اذه ىلع دوعت ال ايلع ةحلصم ليبس يف « ةدئافلا وأ ةذللا نم نامرحلاب وأ

 يف ةريثك ةلثمألاو . هليبس ين دهاجمو هقنتعي ىلعأ لثم لجأ نم وأ . هدحو هيلع دوعت ال وأ

 ءالؤه ناك نإو « نيسيدقلاو ءايبنألا طقف لوقن الو ‹ نيحلصملاو لاطبألا ةلثمأ : خيراتلا
 ‹ ةيرشبلا ين ةلق نيزاتمملا كئلوأ نوكو . لادج ىلإ مهرمأ جاتحي الو ٠ ةهادب انيأر نوديؤب

 ثدحي نأ نكمب ةرم ثدحي يذلاف . محل سايق ال هنأ وأ « نيدوجوم ريغ مهنأ ينعي ال

 يوذ نم هريغو ديورف نع ردصت يلا تاءاحيإلاو تاميجوتلا ريثأتب ةلق مہنإو . ىرحأ ةرم
 يلا تارتفلا « دوعصلاو قارشإلا تارتف يف ةلق نونوكي ال مهنكلو . ةقيضلا ةيداملا ةرظنلا

 مهقافآ ىلإ سانلا عفتريف « نوحلصملاو لاطبألاو « نوسيدقلاو ءايبنألا ةيرشبلل اف فتم
 يماستلا ىلإ عفدي يتاذ عفادل ةباجتسا اعإو ‹ رهق الو طخض ريخغب كلذ ىلإ نيقاسنم « ايلعلا

 ! روحخذم يعقاو ديصر ىلع سفنلا لخاد ي دمتعيو « دوعصلاو
 « ةماع ةحلصم وأ ايلع ةركف ليبس يف نامرحلاو ىذألا لمحت وأ ريخلا لمعب عوطتلاو

 ًاضرف ناسنإللا ىلع ةضو رفملا ةيربحلا ةوقلا هدنع لث يذلا « ريمضلل ديورف ريسفت ضراعي
 جاتنك <« ةيرشبلا طيحم يف ةيناسنإالاو ةيونعملا قلا دوج و دكؤيو ؛ هنم صالخلا ىلإ ليبس ال
 . ةهراك الإ هعيطت الأ اه بتكي ملو ‹ جراخلا نم امياع ضرفي مل « امه ليصأ

 حو ريف «‹ ةليبنلا ةيئاسنإإلا عفاود ضعبل فيظنلا ريسفتلا اذه هيضري ال ديورف نكلو
 هدنع عافترا لكف . قارشإ نم ايف ام سمطتو « امل الجب بهذت يلا تارسفملا اه سمتلي
 ‹ رهاظلا ين ةيناسنإو ًارهطت ناسناللا داز املكو ! ةطباه ةسح ةارادمل يروعش ال لايتحا وه
 ! هروعش ال يف اهتبكي ىلا ةيمارجالا رعاشملا فنع ىلع البلد كلذ ناك

 » Totem باتک ين الثم لوقی امک ٤ ةذاشلا ةيضرملا تالاحلا ىلع رمألا رصق هنأ ولو

٠ and Tabooةنيعم ةركف ضيرملا ىلع اهيف يلوتست يلا ةيبصعلا تالاحلا يف » : 1۸ ص '  > 

 ريرشلا ءارغإالا دض لمعت يتلا ةيسكعلا ةوقلل رهظم يه « ريمضلا ي ةديدش ةيساسح دج
 . «... روعشاللا ين نماكلا

 لعجم هنكلو . هيلع ضرتعي نأ دحأل ناك ال ةيضرملا تالاحلا ىلع ةفصلا هذه رصق ول

 . 146۰ ةنس ةعبط « يشارتس سميج ةمج رت يه ثحعيلا اذه يف اهب دہشتسن يلا ةخسللا )1(
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 داكت » : هسفن باتكلا نم ٠١ ص ي لوقي اذ وه اهف . عيمجلا لمشي ًاماع ًانوناق ةلأسملا

 ةيهارك ىلع ةيوطنم ‹ نيعم صخشب ديدش يطاع طابترا امف يلا تالاحلا عيمج نوكت
 ! « قيقرلا ىفادلا بحلا اذه ءارو روعشاللا يت ةيفتخم

 صلختت نأ ين لمألا انرواسي وأ « انج نكميف فورعم ببس ةيهاركلا هذخ سيلو
 ةعيبط ين ءيش جاودزالا نأل « ةيدبأ ةضيرف يه امنإو . مايألا نم موي يف ةيناسنإللا اهنم

 . ملألا اهبحاصي ةذللاو . ةيهاركلا روعش ًايتاذ ًاءوشن ًاشني بحلا عف : ةيناسنإلا رعاشملا

 هل داضملا روعشلا همزالي سفنلا ين رطح ساسحإ لك اذكهو . روفنلا ابحاصي ةبغرلاو
 ناروعشلا رهظي نأ ًايلمع ليحتسملا نم ناك ذإو  ةيعوضو» بابسأ ريغلو ‹ ةيتاذ ةقي رطب
 عمتجملا حمسي يذلا وهو رهظي يذلا وه طقف امهدحأ ناف ‹ روعشلا ةقطنم ي ناداضتملا

 نع نالعإلل ةنكمم ةصرف لك زهتني هنكلو . روعشاللا يف رحآلا تبكي ايب ٠ هروهظب
 نع نوكت ام دعبأ رهاظلا ين ودبت رعاشمو لامعأو تاكرح يف وأ « ًالثم مالحألا يأ « هدوجو
 ! طابترالا بابسأ اهنيب مكحتو ‹ دهاوشلا امه ديصتت ةذفلا ةيرقبعلا نكلو « عوضىملا

 ةيكينيلك الا تادهاشملا لدت » : ه4 ص « he ego and the 1ل « باتک ي لوقی

 تاقالعلا ين هركلا نأو « نابسحلا قوفي ماظتناب ةيهاركلا رعاشم هبحصت بحلا نأ ىلع
 تادهاشملا كلت لدت لب « بسحف اذه سيلو . بحلا ىلع ًاقباس بلاغلا يت نوكي ةيرشبلا
 حضاولا نمو ... هرك لإ بحلاو « بح ىلإ ةريثك تابسانم ين لوحتي هركلا نأ ىلع كلذك
 دعب ههركي مث « ًانيعم ًاصخش ناسنإلا اميف بحي يلا تالاحلا كلت انباسح ين لحخدي ال هنأ
 . « لوحتلا اذه رربي ام بابسألا نم هل مدقي صخشلا اذه نأل كلذ

 : رشبلا سوفن ين رطخت نأ نكع يلا ةيفطاعلا تاقالعلا لك رسفي ساسألا اذه ىلعو
 نزحو . "تثوملا هل ىنمتتو اهجوز هركت ةجوزلاو « اهمأ هركت ةاتفلاو « " هابأ هركي دلولاف
 ةارادم هنكلو « زيزعلا اذه ةقرافمل يتيقحلا نزحلاب ًاصلاخ ًاروعش سيل مهنيم ىلع لهألا
 هنوهركي اوناك يذلا « صخشلا اذه نم صلختلا دنع براقألا اب سحي يلا ةيفخملا ةحرفلل
 . ° توم ول نودويو

 ةيسفنلا ةايحلا لمشت ىتح دتمتل امنإ لب « ةيدرفلا رعاشملا ىلع ةرهاظلا هذه رصتقت الو

 )١( حيحص ريغ اذه نأ _ ايلعلا قلا لصف ين - هسفن ديورف مالك نم انتبثأ !
 (¥) « Totem & Tabooص» 0° ,

 . ٠١ ص قباسلا ردصملا (۳)

 )٤( ص ردصملا سفن ٠١ .

 را



 کقل» : ۷ ص u Totem & Taboo» « تات ي لومي . تاعمتجملاو دارفألا نیب اهھلک

 بحلا دوج و یا« Ambivilence » ييطاعلا جاودزالا نأ لا ةدع تابسانم ي ترشا

 مظنلا نم ريثك هيلع موقي يذلا ساسألا وه  تقولا تاذ ي دحاولا ءىشلا هاجت ةيهاركلاو
 ...Kf جاودزالا اذه ًاشنم نع اعيش ملعن انسلو . ةي راضحلا

 نم صلاخ « فيظن دحاو روعش امف رهظي الأ ةيرشبلا ىلع ةبوتكم ةنعل نذإ ىهف
 يت فيظن روعش لك ماد ام « ًادبأ ةنعللا هذه نم رشبلا صلختي نلو ! تاراذقلاو ناردألا

 . فيظن ريغ رخأ روعش - « نابسحلا قوفي ماظتناب » و ‹ ةمئاد ةفصب  همزالي . سفنلا

 الو « امه دالوأ نادلاولا الو < هبوب دلولا بحي نأ خيراتلا رادم ىلع ًالثم ثدحي نلف

 ةيهاركلا روعش اعيمج ءالؤه تبكي ناب الإ « رح أرشب ضرألا ىلع رشب يأ الو هاخأ خألا

 ‹ يعوضوم ببس ريغلو « امف ةدارإ ال ةي ربج ةقيرطب ٠ مهلوبحي نم هاجت مهسوفن ي تبئي يذلا
 ! بحلا روعش الع نوكي ىلا ةوقلا سفنب و

 ضراعتت يتلا « ةي رطفلا عزاوتلل يرهقلا تبكلاب الإ ةيناسنإلا ىماستت نأ ًادبأ ثدحبي نلو
 ديورف دنع نذإ لاج الف ... تبكلاب الإ امهنيب قيفوتلا نكمم الو < عافترالا عم اهنعیبطب

 ‹ ةركف ليبس ي ذئاذللا هذه نم َءيش نع « ٽبک نودو « هتداراب عنتع. دحاو صخشل

 . ريمض ءادث وأ « قلخل ةاعارم وأ

 نأ ًامئاد كل دکي هنکلو اہتاڈلمو اهتابغر نم ريثك نع عنتمت سانلا نأ يني ال وهو
 ‹ ديلاقتلا وأ نيدلا وأ عمتجملا وأ بألا « ةرهاقلا ىوقلا نم ةوقل ةيبلت ثدحي امن إ عانتمالا اذه

 . لايتحالا وأ ةمواقملا نع ًازجاع اهمامأ درفلا فقي نأ اهتوطسو اهرهق نم غلبي
 . لامعألا ضعب نايتإ نع <« ًاراتخم « عنتم هنأك ًانايحأ ودبي ناسنإللا نأ يني ال وه لب

 يذلا وه ‹ ىجولكيسلا ريمضلا وأ « ايلعلا تاذلا نأب يرهاظلا رايتخالا اذه رسفي هنكلو
 نم اه ًاذاقنإ ٤ لمعلا اذه نع عانتمالا ىلع « اهرابجإ وأ < تاذلا عانقإب ةلاحلا هذه ي موقي

 ةيلامع روعشاللا لحخاد ۳ متو 1 ماليإو ىذا نم اہ هنوقحلی دق امو < ناطالا يوذ طخ س

 ةيربجلا ةوقلا تسيلو عنتم. نأ راتخا يذلا وه هنأ اهدعب هسفن درفلا عنقي « ةبكرم ةطلاغم
 نأ ايلعلا تاذلا نمضت نأ لوألا : نيبناج نم ةديفم ةطلاغملا هذهو . هتعنم يلا يه ةرهاقلا
 وجنت ذثئيحو « ةعوطتم عنتمت  رهاظلا ي  تماد ام « اهلع ضقتنت الو اهعيطتس تاذلا
 ناسنالا ساسحإ شدخني ال ةقيرطلا هذهب هنأ يناثلاو . ناطلسلا يوذ طخسل ضرعتلا نم
 ‹ عمتجملا عم مالس ين ىقبيف « يجراخلا رهقلاب هروعش - ًایرهاظ ولو  يتنیو « هتاذب
 ةقدلا ين ةياغ بيعالأ نم ايلعلا تاذلا هب موقت ام عربأ اذهو . ةداعسلا هل كلذب ققحتتو
 1! عانتمالا اذ ماق يذلا وه ًايقلح ًاريمض كانه نأ انلاثمأ نم ءاطسبلل ليخيل ىتح

 ين ررکتیو « ناسنإ لک سفن ين ثدحي اذه لثم نأ دحأ رکنی امو ! لیمج كلذو

 ۳٤



 يذلا « لوهجملا اذه تفشك يتلا يه ديورف ةيرقبع نأ دحأ ركني امو . ةعاس لکو موی لک

 . نوريثكلا هيلإ نطفي نأ نود <« ةيرشبلا سفتلا ,لحاد ين قيقدلا رهاملا هبعل بعلي ناك

 دحلا اذه دنع يهتنت ال ةيرشبلا سفنلا نأ ديورف ىلع هذخأن لازن ام يذلا رمألا نكلو

 نم نيرهاقلا رهق هيلإ وعدب ال « ًايرهظم ال ًايقيقح ًاعوطت كانه نأو . هدنع اب فقي يذلا
 ةمظعلاو « رهطتلاو عفرتلا هيلإ عفدي اعأإو . ةنيعم ةبغر قتيقحت نع زجعلا الو « ناطلسلا يوذ

 ةيسفن دقع كلذ دعب امبيصي اال مث « ةيناوہشلا ةقاطلا ةعفد ةباجإ نع ةراتخم عنتم يبا ةيسفنلا

 < نيحلصملاو لاطبألاو « نيسيدقلاو ءايبنألا لبق نم ترک ذ دقو . يصع بارطضا اللو

 يمالسإلا قرشلاو هلك قرشلا يأ < لايجألا رم ىلع رشبلا نم نييالم لب ًافولأ مهيلإ فيضأو

 ىلا اوناک دقف « ةيداملا ةيبرخلا ىودعلا ريثأتب اولق وأ < مويلا اوفتحا دق رک نإ « ةصاحخ

 ىلع دحأ مهنم هبلطي رل اب نوعوطتي سانأ . رظنلا مهثطحم ال ثيحب ةرثكلا نم دحاو ليج

 مهكولس برطضا نيذلا ذاوشلا نم مه الو « ديلاقتلا الو عمتجملا الو نيدلا ال « ضرفلا ليبس

 ةيناسنإ رعاشمل ءاضرإ وه اع إو . ةرهاق ةوق جراخلا نم مهيلع هتضرف تبك ةجيتن ىلعأ لإ
 نع ثيدحلا دنع ةريثك ةلثما كلذل رك ذاسو . نيعوطتم مہسفنأ ىلع مه اهنوضرفي « ةليبن

 لک هقدص فرعي « هتلالد ي قيمع هنکلو طيسب لث انه ئزتجأ ينكلو . مالسإللا ةرظن

 . هودہش نمم هنع عم“ وا ‹ رصم ي قباسلا ليجا كردا نم

 يلو هيلإ بهذي « هفرعي ال ًانايحأو « هفرعي ينغ نم ةفلس ىلإ حاتحا اذإ ريقفلا ناك

 ليزيل هماركإ يأ غلابي ىتح هتجاح فرعي يخلا داكي اه . ةلذمو راسكنا لاحلا ةعيبطب هسفن
 .دحأل هب حوبي نأ ديري ال ارس هيلإ عفدي امنأك « هبلط هيلإ عفدي مث . راسكنالا كلذ هنع
 نأ الإ هدر لبقي ال مسقي مث . نيدلا تبثت ةقرو هب نبتكي ال ناعيألا ظلغأ كلذ دعب مسقيو

 ي رذاحيو . نيدلا ءافو هب عيطتسي ام - هتارورض نع ةدايز - هيدل ريصيو «‹ ريقفلا رسيتي
 ! روتسملا نيدلا اذهب ساتلا نم دحأ ملعي نأ هلك كلذ

 ؟ كولسلا اذه كلسي نأ ناسنألا اذه ىلع ضرفي يذلا اذ نم
 ؟ نيدلا

 رمألا ةغيصب كصلا ةباتك لعمو « اكص هلاع ذخأي نأ نئادلا قح نم لجم نيدلا نا
 ضرفي ال وهف « ... هوبتك اف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متيادت اذ اونمآ نیذلا اہیآ ای » : ةيآلا ي
 سيسحخ نيدملا ناك اذا « هلك نيدلا عايض ىلإ يدؤي دق يذلا ‹ ليبنلا كولسلا اذه دحا ىلع

 . عابطلاو لصألا
 ؟ عمتجلملا

 ةضرع « حيرلا بهم ين اذكه هقوقح عضي نأ دحأ ىلع متحب عمتجملا نكي ملف ! الك

 « بجعي » لاحلا ةعيبطب ناك عمتجملا نأ حيحصو . نيدملا سفن ين ىلخ فارحنا طسبأل
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 اعاطإ ىلإ سانلا وعدت ةرهاق ةوق سيل ءيشلا بابحتسا نكلو . ليبنلا فرصتلا اذه لثع

 دصق ةكرح اهنأ يبني « سانلا نع ربخلا متك ىلع نئادلا رارصإ نإ مث . نيتوبكم نيمغار
 . حيدملاو باجعأإلا ةراثتسا اهب

 هتعاطإ ىلإ وعدي « عمتجملا كلذ يف « ًاديلقت » ناك اذه نإ : نيكحامملا ضعب لاق اذإف
 < ليبنلا عوطتلاو ريخلا ةرئادل ًاعيسوت نوكي نأ ىلع ديزي ال اذه نإف « سانلا داقتنا نم فوخلا

 ضرف يذلا نمف الإو . ليج يف درف اهب زيمتب ةيصخش ةمس ال « هلك عمتجملا ةم نوكي ىتح

 نم ةرهاق ةوق كانه تسيل ؟ هدیلاقت نم ًادیلقت اذه نوکی نأ ءدبلا ذنم عمتجلا اذه ىلع
 ‹ هب سانلا بجعأف دارفأ وأ درف هب أدب ليبنلا عوطتلا وه اعتإو . ديلقتلا اذه امنع ًأشني نأ
 ! نیریحخ ءالبن ًاعیمج اوناکف ‹« مهرایتخا ضحع هیلإ اوقاسناو

* ¥ 

 < ةيدوهلا ةيداملا هتعزنب كلذ ين ًارثأتم « ةيناسنالا ين ريخلا اذهب نمؤي ال ديو رف ناك اذإف
 ملاعت ثرو <: ةيداملا يف قيرع تج وهو ‹ هيف شيعي ناک يذلا يبروألا عمتجملابو

 نم نيرحلالا باسح ىلع اهذئاذل قیقحت ڌ ىلا امعسو <« اہنينانأو ةينامورلا ةيروطاربمإلا

 يف كلمن نحنو « ءارآللا هذمل نحن انقانتعا رربي وأ رسفي يذلا اف ... قيقرو تارمعتسم
 »ارح ريخ ةيرشبلا يف نأب دمعت يلا ٠ ةعيفرلا ةيناسنإلا ةلطمألا نم بضنب ال تم قردلا
 ! ؟ دويقلاو رهقلا نم ًاقيلط

KE # 

 < هب طيحملا عمتجملا ينو <« ديورف نايك يق ةلغلختلا ةيداملا هذه عم ًايقطنم ناك دقو
 ركنيف « مالحألا ريسفت يأ هتيرظن ين ىدم دعبأ ىلإ بهذي وهف . تايونعلا عيمج ركني نأ

 وهف « دودحملا هزيح يف هتاذ ناسنإلا قاطن نع لب « ضرألا قاطن نع ةجراحخ ةقيقح

 ةلص ساسأ ىلعو « حورلا » ساسأ ىلع ةمئاق اهنأل « ةيؤبنتلا مالحألا » هيمسن ام ًاتاب ًايفن يني
 جذسلا اهب نمؤي « ةفارخ » اهلك كلتو . لوهجملا بيغلابو « ربكألا ملاعلاب حورلا هذه
 مالحألا ريسفت ي ةيزمرلا ةقيرطلا نع لوقي نذإ مرج الف ! ءاملعلا ةماركب قيلت الو ٠ ء ءاطسلا
 ! ۾ ةيفارحخح ةقيرط » اأ

 باتک نم نيتب راقتم نيتحمص ييف . ريطخلا حيرصتلا اذهب لصتياميف بيجع هرمأ نكلو

 ( ريشلا نوعرف ملح ريسفتك ) ةيزمرلا ةقيرطلا ىلع مالحألا ريسفت نإ ١ : ًالوأ لوقي دحاو
 ! " ةيفارحخ ةقيرط اهنإ : ةيلات ةحفص يف اهنع لوقي مث ' دودحم زیح ين الا هقيبطت نكح ال

 . « مالحألا ريسفت » باتك نم ۱١۸ ص )1

 . ۱۱۲ ص (۲)
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 ۽ دحأ كلذ ي هعزان ال ‹ قيبطتلا ةدودحم انآ يآ ) لوألا لوقلاب یفتکا| هنآ ولو

 نع ريبعت وأ ةتوبكم ءايشأ نع سيفنت يه سانلا مالحأ نم ةبلاغلا ةرهمجلا نأ ين كش نم اف
 نكممب ال مالحألا نم ةليثض ةلق كلذ دعب ىقبتو . قحب ديورف اهرسفي امك ةابتشم ةبغر

 فارتعالا ساسأ ىلع الإ رسفت نأ ءاوتلا الو لحم ريغب نكمب الو « ساسألا اذه ىلع رسفت نأ

 . لوهجملا بيغلاو ريبكلا نوكلاو يرشبلا نئاكلا اذه نيب « ةقيقد ةيفحخ « ام ةلصب

 يني ال مالحألا هذه ددع ةلق نأ ىلوألا . لاجملا اذه ف ناتيساسأ ناتقيقح كانهو

 « لك » نإ ةيناحور نييناحورلا دشأ لقي ملف . باسحلا نم اهطاقسا رربي الو « اهدوجو

 فافش ‹ حورلا يااص وهو ناسنإالا اهاري يلا ةلقلا الإ : اولاق لب . ةيؤبنت سانلا مالحأ

 ًادحاو نكلو . « لوهجملاب » لاصتالاو « بجحلا قارتحخا ىلع هذه هتلاحب رداق « سفتلا

 تاثم لب « طقف ًادحاو تسيل يهو فيكف . ةذفلا ةيسفنلا ةقيقحلا هذه تابثال ينکي انم

 ؟ سانلا نم ريثكل يصخشلا عقاولا اہب دہشي فولأو
 ؟ ؟ ةفداصملا

 سانلل ليخيف « مالحألا ضعب ققحت يتلا يه ةفداصملا اهنإ : هوي راوحو دیو رف لوقي

 ! هقيقحت ىلإ هنم يعو نود ناسنإلا عفدي « هتاذ ملحلا ءاحيإ وه وأ . نيئبنتم نیئبنتم اوناک مہنآ

 . رحآ ًاضعب رسفي نأ نکع يلاذلا ءاحيالاو « تالاحلا ضعب رسفت نأ نکع ةفداصملاو

 لياحتلاو ‹ لحمتلاو . ساسألا اذه ىلع اهريسفت نكعب ال تالاح كلذ دعب ىقبت نكلو

 . قيقد ريغ يأر تابثإل ‹ قيرطلا بكنت ىلع رصي يذلا هدحو وه « يملعلا ريغ

 نأ تابثإل ينكي ام « ةيلات ةحفص يف هنع لكن يذلا ‹« لوألا ديورف فارتعا يأ انلو

 لک ييني لب « حورلا ماع يني يذلا هريسفت اميلع قبطني ال « لقألا ىلع مالحألا « ضعب »

 درفلا براجم هيف عدوت يذلا « نزخملا » وهو « نطابلا هلقعو ناسنإالا دودح جراح ءيش

 . ةدودحملا ةرخصلا هتايح تاسبالمو « ةصخشلا

 ةيفخلا ةلصلا هذه ريسفت ىلإ مويلا ىتح ملعلا لوصو مدع نأ يه : ةيناثلا ةقيقحلاو

 ريغ ةلصلا هذه نأ ًاتح ينعت ال « لوهجملا بيغلاو ريبكلا نوكلاب ناسنإلا طب رت يلا ةقيقدلا

 . نيح دعب اهلا لصي هلعل يردي نمو . دعب اهيلإ لصي مل ملعلا نأ هينعت ام لكو . ةدوجوم

 ء ةقاطلا دودحملا ناسنإال ةبسنلاب بئاجعلا نم ةبيجع وهو يلابيلتلاب مويلا ملعلا فرتعا دقو

 سفتلا ريسفت يف عسوأو ربك قافآ ىلإ دغ لصي نأ هعنمب اف . ساوحلا ىدم دودحملاو

 )١( سانلاپ يلصي فقو ذإ ‹ ةريهشلا رمع ةثداح اه ةي راتلا ةلثمألا نمو . دعب نع رطاخبتلا ىلع قلطت ةملك : يئابيلثلا .

ناف هتحيصنب عفتناو ةيراس هعمسف « ! لبملا ليلا ةيراس اي» : لوق ةأجف هب اذإ مث
 هنأ عم < هودع ىلع رصت

 لايمألا فولأ امہنیب لصفي ناک .
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 ! ؟ عاعشالاو ةرذلا رارسأ ىلع هعوقو دعب ةصاخو <« ةيناسنالا

 يملع عقاو ىلإ ًادنتسم ةيرشبلا ةايح نم يحورلا لماعلا يبن ىلع نذإ ديو رف رارصإ سيل
 < انيلع ًاضرف سيلو « اهب ملعلل نأش ال ةصاخ تارثأت نم ئشان ريسفت وه امنإو « تباث
 . ليزنتلا نم تايآ اہنأ ىلع اهفقلتنو « اهب نمؤن نأ « ةصاحخ نيملسملا نحن

u o#  # 
 ‹ ةعيفرلا ةيناسنإلا لثلا هيوشت ين ةياغلا ىصقأ ىلإ امف لصو دقف ذة نيدلا ىلإ هترظن امأ

 ! ةنكمم ةروص حبقأ يف اهريوصتو

 لايجأ نم ليج يف ثدح دقف . ةركنم ةمب رج نم د اشن ام لوأ - اشن هنأ یری وهف
 . يردأ ال ) مهتدلو يتلا مهمأ وحن ةحلم ةيسنج ةبغرب ءانبألا سحأ نأ ىلوألا ةيناسنإلا
 (! دحاو ليج ي مهعم نج رخ ياللا « تايرخالا ثانإلا ىلإ اوهجتي م اذال ديورف لقي مو

 مهبأ لتق ىلع دالوألا رماتف . ةمنآلا ةوہشلا هذه نم مهعنم تناك بألا ةوطس نكلو

 تاحيص ىلع حابص تاذ ضرألا تظقيتساو . مهمأب اورثاتسیو « هتوطس نم اوصلختيل

 ! هيلع اورمأت ام دالوألا ذفن دقل : ةعورم ةحرصو ةنونجم

 ‹ ةئيطخلاب روعشلا مهكلمتو « مدنلاب اوسحأ ىتح كلذ نولعفپ اوداک ام مہنکلو

 ! ليتقلا ee یرکذ نسدقیل اوممصف
 ةيعيبط ةيسفن ةيلمع كلتو - ناويحلا عاونأ ضعبب مهروعش يف بألا صخش جزتماو

 « مہيبأ لتق نع ًاريفكت كلذو « اهلتق اوعنمو تاناويحلا هذه اوسدقف - ! 'دیورف لوقی امک
 . ةيمطوطلا يهو ضرألا رهظ ىلع ةنايد لوأ تشن كلذبو ! هاركذ سيدمفت ي ةبغرو

 ءانبألا ساسحاإ ) اهتاذ ةلكشملا لحل تالواحم يه كلذ دعب تءاج يلا تانايدلا لكو ١

 ‹ اهقبطت يلا لئاسولاو « امف ايف ترهظ يلا ةراضحلا ىوتسم بسحب فلتح يهو ( ةع رحاب
 ( بألا لعق ) مظعلا ثدحلا سفتل لعف در يهو ٠ دحاو ءيش ىلإ فديت ًاعيمج اهنكلو

 ! « 'ةحارلل ةدحاو ةظحل هثودح ذنم ةيناسنإلل عدي م يذلاو < ةراضحلا هنع تاشن يذلا

 بترب ناک امن اکو « ةيدوهلل لوألا ودعلا « ةيحيسملا زمغل ةحناسلا ةصرفلا دج مث

 اهتقيقح ف روصت ةيحيسملا ریطاسأ نإ : لوقيف « ةجيتنلا هذه ىلإ لصيل اهلك تامدمملا هذه

 لتقف « ةبغرلا هذه تبك دق ناك نإو ( هلإلا برلا ) هدلاو لق يف ( حيسملا ) نبالا ةبغر

 ! ! " هيبأ ناكم ًاهلإ حبصأ هتاذ تقولا يف هنكلو « هيبأ نم الدب وه هسفن

 ةيهاركلا نولوحي اوناك لافطأل ةذاش ةيضرم تالاح وه اهريرقت يف هيلإ دنتسا ام لكو . ةيعيبط يه اذا لقي مل )١(
 . اهنم فوخو ناويحلا عاونأ ضعبل ةيهارك ىلإ « مهدلاو دض مهروعش ال يف ةئوبكملا

  Totem and Taboo #4 (Y)ص £0 .

 (¥)  Totem and Taboo 3ص ۱١٤ .
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 « بيدوأ ةدقع نم ًأشن هنأب معزلاو « هئشنم يف نيدلا ريقحتب يهتني ال رمألا نأ ىلع

 هذه ىلإ رعاشملاو راكفألا هذه لث لاز ام هنإ : لوقي وهف . ةتوبكم ةيسنج ةوہش نم يأ
 ! ةظحللا

 « ةمعبدق ةفاخس نم تأشن . يويحلا طاشنلل تباوك هنأب هريوصت نع ًالضف كلذو
 . ' ملعلل هناكم كرتي وهف ‹ تهتنا دق هتمهم نإف نآلا امأ . نييئادبلاو جمملا دنع ةموهفم تناك
 ! نيرضحتملا رشبلاب قيلي ام اذهو

 اوكتفي ىتح درفلاب نوصب رتي نيذلا « سارحلا » يهف ديلاقتلاو قالحألاو عمتجملا امأ
 ضاقتنالا يأ ةبغرلا مئاد هبناج نم درفلاو . مهتئيشمل هوعضخيو مہناطلس يف هوعقوي وأ هب
 . ريصملا ءوس ىشحخ اذإ ًالايتحاو ء نمأ اذإ ةرهج « ناطلسلا اذه ىلع

 نأ يغبني ًافخس ديلاقتلاو قالحألاو عمتجملا ربتعي هنإ : ةحارص ديورف لوقي ال دقو
 .. هذئاذلو هتاذ قیفحتب انو « ةداعسلاب درفلا معنيل ‹« لوزي

 كلذو « ايرتسهاب ضي رملا كلذ ىلإو « لوبخملا اذه ىلإ رظنا : كل لوقي نيح هنكلو

 مرجملا كلذو « هخم يث ينيظو بيع ريغ نم نونج اب باصملا كلذو ‹ حارصلاب باصلل
 زخوو نيدلا اياحض « ديلاقتلا ممتجملا اياحض اعيمج مہا .. ءاضقلا ةحاس ىلا ذوح املا

 كلذب مطحتو « هزئارغ تبكتو درفلا ليبس ين فقت يلا قئاوعلا كلت اياحض .. ريمضلا

 ... هطاشن ددبتو هنایک

 تابارطضالاو ةيسفنلا دقعلا هذه عوقو عنمت يتلا ةقب رطلا نأب كيلإ يحوي « كلذ لوقي نيح
 ! يديلقتلا امسبحم نم ةتوبكملا رعاشملا قلطتو ‹ ةراضلا زجاوحلا هذه ليزت نأ يه « ةيبصعلا

 » The ego باتک ي حرصی امک دیدش دقن نم هيلا هجو ام دعب رطضا هنا حیحص

and the idةساحلاو قالخالاو نيدلا ىهو : ناسنإلل ايلعلا رعاشملا هامس اب فرثعي نا ,  

 ةدقع يف ةلثمملا ةبرطفلا عزاونلا رهق نم ًاشنت ًاعيمج اهنأب لوقلا ىلع رصأ هنكلو ةيعاتجالا
 . بیدوا

 يماستلل ديحولا ليبسلا امن! لوقي يلا تبكلا ةيلمع ىلإ رظني ديورف نأ نذإ بسحت دقو
 ىلع يماستلا ىلإ رظني هنأو ؛ ةيناسنإلل امنع ىنغ ال « ةيرشب ةرورض اهنأ ىلع « عافترالاو

 . ناويحلا ىوتسم نع عفترتل ةيناسنإالا اہ تصح ةيزم هنا
 يف هتلاسر يدؤي وهو ةلماكلا ةحارصلا رثؤي وهف ؛ ئطاخلا نظلا اذه كعدي ال هنكلو

 ! لیمج ینعم لک هیوشتو « ةيرشبلا ثيولت

 . ۸۸ ص قباسلا ردصملا (1)
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 ۾ Three Contributions to the Sexual Theory ) باتک ي لوقب

 ثدحي هنإف ( عبط يسنجلا ) ذوذشلا عاونأ ثلاث امأ » . ٠ يماستلا » ناونع تحت « ۸۲ ص

 ي ء ةيدرف ةيسنج عبانم نم ةرداصلا ةيوہشلا ةقاطلا فرصت ثيح « ىماستلا » ةيلمع ةجيتن

 «ةيسفن» ةوق ىلع ناسنإلا لصحي اذكهو . تالاجملا هذه يف اهب عفتنيو « ' ىرخأ تالاج

 ! «ریطح هتاذ يآ وه یسفن دادعتسا نم « ةريک

 ضراعتلا » نع باتكلا سفن نم ۸١ ص يف ثدحتي ذإ هيأر ناي ي اذه نم حرصأ وهو

 ! « ةيسنجلا ةقاطلل رحلا ومنلا نيبو ةراضحلا نيب مئاقلا

 » The ego and the ¡4 › باتك يف لوقب ثيح يهف كلذ نم رثكأ ةحارص تغش نإف

 ! ٠ ةيداعلا ةيعيبطلا اهتجرد يف ىتح ةوسقلا عباطب مسنت قالحألا نإ » : ۸١ ص

 هه »٭

 عمتجملاو نيدلا نع هلوقي ام ضعب ي ًاقحم ناك ام ر ديو رف نأ ركنآ نأ ديرأ ال نأ لع

 ٠ هيف شاع يذلا يحيسملا عمتجملا ناك دقف . يبوروألا عمتجملل ةبسلاب ديلاقتلاو قالحألاو

 . بارطضالاو ذوذشلا ناولآ نم ريثك يف هتمارصو هتمزتب ببستي ‹ هڻاحبأو هب راج هنم دمتساو

 مدطصي فيكو « ءايحألاو ةايحلا ةعيبط عم تمزتلا اذه ضراعتي دح يأ ىلإ لبق نم انيأر دقو

 . ريخلا ىلإ يدؤي نأ نكعب ال يذلا عارصلا امهنيب موقيف  ةيرشبلا سفنلا يف ةيرطفلا عزاونلاب

 ريغ ىرحأ ةهجو نم هنكلو . لوقي اميف رذعلا ضعب هل ناك اعر نذإ ةهجولا هذه نم
 . هماكحأ اهب يتتسي يلا ةقيرطلا يأ يف ًأطحن ةمشف ! روذعم

 ءاحصألا ىلع هماكحأ ىقتسا ذاوشلا ءالؤه نمو . ذاوشلا طيحم ي هبراجت لك تناك دقل

 ‹ ةيعيبطلا ةلاحلل ريبكت الإ وه ام ذوذشلا نأو 1! "ذوذشلا نم ًاردق ًاعيمج سانلا ي نأ ىوعدب

 ! “ ةيعيبط ةلاح نم لصألا ي اشن دقو
 طاشنلا امم دوي ال ةفيظو يدؤي ةيوسلا ةلاحلا يت يعيبطلا طاشنلا نأ ةرظنلا هذه ف ًاطخلاو

 ةفيظولاو فدهلا ين فالتحالا ساسأ ىلع يأ « ساسألا اذه ىلعو . فرحنملا وأ دئازلا
 . لاكشألاو رهاظملا ين فالتحالا وأ هباشتلا ساسأ ىلع ال « ذوذشلا ىلإ رظنن نأ يغبني

 : ةيسفنلا ةلاحلا مهفت يف انديفت دق ةيدسج ةلاحل الاثم برضنو

 )١( ةنس ةعبط « ليرب . أ . أ ةمجرت ٠١۱۰ .

 . يسنجلا لاجملا ريغ يأ (۲)
 Three Contributions to the Sexual Theory ? (YT) ٤ ص ۳۲ .

 )( ص قباسلا ردصملا ١١ .
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 ايال ومنت ذإ ‹ نيعم قاطن يف ايالخلا اهب موقت ةمئاد طاشن ةيلمع يوسلا مسجلا يف

 اهب موقي يلا ةفلتخملا ةيويحلا تايلمعلا ي اهنم كلتسي ام ضوعتل « ماودلا ىلع ةديدج
 الإو « ةفيظولا هذه يدؤيل ةيعيبط ةقيرطب رمتسي وهو . ةمولعم ةفيظو هل ومنلا اذهو. مسجلا
 . ءانفلاو زجعلاب مسجلا بيصأ

 و ي دئاز طاشن ثدحیف - ةلوهجم لزت مل بابسأل - مسجلا بيصت ةيضرم ةلاح نكلو

 هطاشن نود ًالئاح فقيو < مسجلا ءاذغ صتع لب « ةيداعلا هتفيظو يدؤي ال <« ايالخلا

| 

 مرو الأب فْرعت لب « ايالخلل يداعلا طاشالل ريكت درج اہنأب فصوت ال ةلاحلا هذه
 يف مسجلا اهب موقي ةيعيبط ةفيظو نم لصألا ين تأشن اهنأ ءيش ي اهرسفي سيلو ؛ ثيبخ

 « ردقلا ين فالتحا عم ومئلا ةيلمع يف يلكش هباشت كانه ناك نإو هنأ كلذ . ةيوسلا هتلاح

 الع موقي ةيرورض ةيلمع ىلوألا ين وهف « نيلاحلا يف ةدحاو ةفيظو يدؤي ال ومنلا نأ الإ
 ' ةايحلا ىلع ةرطحخ ةراض ةيلمع ةيناثلا يو « ةايحلا ءانب

 هنكلو «‹ ةيعيبطلا ةيسفنلا ةيلمعلل ةيلكش ةهباشم هيفف . يسفنلا ذوذشلا يأ رمألا كلذك
 اب مكحن يلا ةقي رطلا سفنب هيلع مكحلا نكمب الف . ةفيظولا ين ًايسيثر ًافالتحلا اهنع فلتخم

 « ليصألا اهنايك عم ضراعتت ال سفنلل ةعفا ةفيظو يدؤت هذه نأل « ةيوسلا ةلاحلا ىلع
 نأزوجب ال كلذك . هداسفإو هريمدت ىلإ يدؤيو « نايكلا اذه عم ضراعتي ذوذشلا ايب

 امك « ةذاشلا ةلاحلل ريغصت ةيعيبطلا ةلاحلا نإ : لوقنف ةيسكع ةروص يث ةيضقلا ضرعن

 . نيتلاحلا ىلع دحاو مكح رادصإ رربيل « لوقي نأ ديورف دوي
 راعشتسا يأ ( مزشوساملا ) ةيبلسلا امتروص يف مزداسلا ةلاح لاغلا ليبس ىلع ذحأنو

 يف ةيعيبطلا هتفيظو يدوي وهو . روعشلا اذه نم ردق يوس درف لك يف . ملألا نم ةذللا
 نانسألا ومنك ) ملألا نم ءيش اهبحصي اهتاذ ومنلا تايلمع ضعب نأل « ردقلا اذه دودح
 نإ لب . شطعلاو عوجلا نم ء ءيشل ناسنإلا ضرعتي نأ ًانايحأ يضتفت ةرورضلا نألو ( ًالثم
 دب ال عانتمالا اذهو < ةنيعم رومأ نع عانتمالا ريب متي ال ايلعلا رعاشملاو قالخألا نیوکت

 سفنلا يف الو مسجلا يت نكي من ولف . " لقألا ىلع هرمأ أدم يف ملألا نم ايش ثدحي نأ

 ةيداصتقالا مولعلا يف ًانايحأ مدختسي وهو ةصاح « هوفرعي نأ ءارقلا مهي دق نأشلا اذهب صاح حالطصا ةعيبطلا ءاملعل )١(
 ىلع ذئتيح رصتقت ال ةدايزلا نأ يأ « يعون ريغت ىلإ بلقني نيعم ردق نع داز اذإ يكلا ريغتلا » نأ وهو ةيعاتجالاو
 . ًاضيأ عونلا يق ًاريغت ثدحت انكلو رادقملا

 . ٠ مالسإالا ةرظن » لصف يف هرك ذنس رحلآ يأر انلو . تبكلا ريغب متت ال ايلعلا رعاشملا نإ : انمدق امك ديورف لوقي (۲)
 . عانتمالا اذه ىلع ناسنإلا دوعتي ىتح- « ملألا هبحاصي يزب رغلا لمعلا نع عانتمالا نأ يف لادج ال نكلو
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 . رومألا هذه مت نأ نكمأ ام هباذعتساو ملألا لاتحال ةيلباق
 . ناتروصلا ثہباشت .نإو ضرغلاو ةفيظولا ين كلذ نع فلتخت ةيضرملا ةلاحلا نكلو

 روعش يأ ين وأ ةيسنجلا ةلأسملا ين ءاوس « ملا قيرط نع الإ ةذللا متت ال ذوذشلا ةلاح يف
 يلا ةقيرطلا نع هب ًافرحنم « يعيبطلا يويحلا طاشنلل الطعم ذوذشلا حبصي اذكهو . رحخآ
 . ةلماكلا ةدئاقلا اه متت

 ةلاحلا نأ وأ < ةيعيبطلا ةلاحلل ريبكت درجم ةيشوساملا نإ لوقن نأ نذإ زوم فيكف
 ! ! ةيشوساملا رغصم يه ةيعيبطلا

 - ةذاشلا تالاحلا نم ريطخلا جاتنتسالا اذه ىلع ةمئاق ديورف ماكحأ لك تناك ذإو
 . ريدقت لقأ ىلع ةغلابملا وأ ًاطخلل ةضرع ىهف - كلذ ركني ال وهو

 نوبلغتي مث « بيدوأ ةدقعب نوباصي ةيرشبلا ءانبأ لك نأ ضارتفا ين كلذ ودبي ام دشأو
 ًالافطأ ابيف دج و يتلاو < هل تضرع يتلا ةذاشلا تالاحلا رسفي يكل كلذو ! ام ةقيرطب اهيلع
 ! ةدقعلا هذه ًالعف نيباصم

 ؛ داتعلاك سمح ال عباصأ تسب نودلوي لافطألا ضعب دج نم لثمك كلذ يت هلثف
 « عباصأ تس مه نوكتت لافطألا لك نأ معزي « ةذاش تالاح هذه نإ : لوقي نأ نم ًالدبف
 بسحيف ؛ طقف سمح نودلويو ةسداسلا عيصألا نم نوصلختي - ام ةقيرطب - مهنكلو

 ! ! لافطألا عيمج ين لصألا وه اذه نأ ءالهجلا نم انلاثمأ
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 ‹ نيعم عمتجمو نيعم ليج نم ةدمتسلملا هماكحأ ممعت يه ديورف دنع ةيناثل ةطلغلاو

 ين يحيسملا نيدلاب ةصاخلا ماكحألاو . اهطانأ عيمجو املايجأ عيمج ين اهلك ةيرشبلا ىلع
 ي ًايساسأ ًافالتحا فلت يذلا « ىمالسالا نيدلا هيف ام ةماع نيدلا ىلع ةيسنكلا هتروص
 < ديورف نأ ين كش نم امو . دئاقعلاو مظنلا نم هادع ام لك نع ةيناسنإلا سفتلا ىلإ هترظن
 ةحمسلا هحور مهفتو « مالسإلا باحر يف لوحخدلا نع ًازجاع ناك « دودحملا قيضلا هقفأب
 لتاق نبا مالسإلا ين سيلف « بيدوأ ةدقعب اه ةلص الو « تبكلا ىلع دمتعت ال يلا ةقيلطلا
 ! ! لوتقم بأ الو

 امنإو ‹ ةيرظنلا ةيفسلفلا ثحابملا هذہب هسفن ينعي نكي مل ديورف نإ : لئاق لوقي دقو

 اهنا ىلع اهلجسي « ةنيعم ءارا اهتسارد نم جتنتسيو اہسرديف ةنيعم تالاح هل ضرعت تناك
 ! ةيعاثجالا وأ ةيقالخألا وأ ةينيدلا ةيحانلا نم امت الولدم نع رظنلا فرصب « ةيملع براجت

 ةيرشبلا ىلع ةماع ماكحأ رادصإل ضرعتي مل ول ًاحيحصو ًالوقعم نوكي اذه ناك دقو
 ةحيحصلا ةديحولا ةروصلا يه هذه نأ ىلع رصيو « رضاحلا ابنقو ىلإ اهدلوم ذنم « اهلك
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 ةعضاحخ ءانثتسا الب نايدألا لك نأ ىلع رصيو « نيدلل ًانيعم ًاريسفت ردصيو ! ءاعمج ةيرشبلل
 ! ريسفتلا اذه

 « هيف شیعی ناک يذلا رصعلا تاءاحيإ نم ديورفل راذعألا انسمتلا اذإف كلذ عمو

 نأ دقتعنو « هثارآ ةحصب معنتقن نيح نحن انل رذع كانه سيلف « ةيصخشلا هتايح تاسبالمو
 هار امك هلك نيدلاو ‹ اهفصو امك يه اهلك ةيرشبلا

 باوصلا اہنم ذحأنف < تاب رظنلاو ءارآالا هذه يف رظنلا ديعن نأ انيلع بجاولا نمو
 نكلو . ًاحیحص نوکی دق تایئزج نم اريك نأ كلذ عنصن نيح دجنسو . ًاأطخلا بنجتنو

 الو ‹ ةيناويحلا ىلإ وا هل نم نالا نشب هن ‹ هيف رطحلألاو ربكألا ًاطخلا

 . تارورضلا ملاع قوف هب عافترالل الام عدي
 ىرخأ بناوج ةفاضإلل ًاحوتفم بابلا كرت مث « لاق ام ةيناسنإالا تح ين لاق هنأ ولو

 سمطو اههيوشت ىلع رصي ملو « ةيماستملا ةعفترملا ةفيظنلا بناوحلا : ةيرشبلا سفنلا ي
 . ريثك يف هيلع انضرتعا ال ‹ ةلياحتملا ةيوتلملا هتاريسفتب اہمتاعاعشإ

 لاع ىلإ طبميو ‹ ضرألا طيحم يأ عقي ةيرشبلا سيساحألا مظعم نأ يهيدبلا نف
 ‹ دسجلا لاقع نم قلطنتو - ةراتخم  ىوتسملا اذه نع عفترت يلا ةلقلا نكلو « ةرورضلا
 يذلا مدقتلا يه ! ۾ ةيناسئاالا » يه امنأل < ةداشاللاو ليجستلاب ةيرشبلا بناوحلا قحا يه

 يذلا هتاذ وم ءاقترالاو ءوشنلا ةيرظنل انقيبطت نإو . ناويحلا نم هفلاوس نع ناسنإالاب عفترا
 ايازع ًاعيمج مهنيب درفتف « هفالسأ نع ناسنإلا عفر يذلا لئاما يترلا اذه ليجست ىلإ انعفدي

 زوج ال يلا ةليصألا هایازم يهو < ىرحخألا تانئاكلا يف اه دوجو ال <« ةيحورو ةيسفن

 ! ناويحلا ةقيرط ىلع اهريسفت الو « اهاقغإ
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 رثأ يب رغلا عمتجملا يف اه ناك دقف « باوصلا وأ ًأطخلا نم هئارآ بيصن نكي ايو

 ريس ي بالقنالا نم هتثدحأ ام تث تثدحأ دق ةدحاو ةي رظن دج وت داكت الو . فينع ريبك

 نمزلا ين ديو رف تقبس يتلا سكرام لراك ةيرظنو « لبق نم نوراد ةيرظن الإ تاعمتجملا

 صوصنب اوفتكي ملو . ءاملعلا نم ريثك كلذ يف اهرهاظي < رهامحلا هءارآ تقنتعا دقل

 قلطنت نأ وه يعيبطلا رمألا نأب ًاعيمج اونمآو . مهاوه ىلع اهريسفت ين اوعسوت لب « هتايرظن
 قالحألاو نيدلاو عمتجملا ناك الو ! ءافتكالا دح الإ دح دنع فقت الو « اهلقعم نم زثارغلا

 ! لوقي اميف ًاروذعم نکی مل دیورف نأ - ةيلاتلا يتك يف تتبثأ امك - دعب اميف يل نیبت (۱)
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 نورظني - ةصاخ بابشلاو - سالا أدب دقف « قالطنالا اذه ليبس يف اهلك فقت ديلاقتلاو

 ناك يذلا قيتعلا يضاملا ثارت نم اهنأو . ةيقطنم ريغو « ةيعيبط ريغ رومأ اهنأ ىلع اهلا

 .. رونلا ىلإ انج رخ دقو مويلا اميلع ىقبن نأ يغبني الف « ةلاهحملا تاملظ يف ًاقراغ

 همامآ سیل هنأ یری لیج ءاطخأو ةخلابم نم ايف ام ىلع ءارآلا هذب عيشتم ليج أشنو

 ًاشنيف ‹ ةيقلخلاو ةيونحملا مقل ريدقتو ‹ نيدلا اياصوو حمتجملا مارتحا امإ : نيرمأ دحأ الإ
 نيدلا ءاقلإو ‹ عمتجملا اذه ديلاقت طحت امإو . . بارطضالاو ضرملاو تبكلا كلذ نم

 ةذللا ىلع لوصحلا ىنعع « ةيدرفلا ةداعسلا قيقحتل « ةيونعملاو ةيقاخلا قلا حرطو ‹ ًابناج

 . مهيرحو مهالقتساو ماوذب دارفألا روعش قيقحتلو « ةيدسجلا
 ىلع اوناک مجنأ كلذ ىلع مهدعاس 1 نوكي نأ دب ال امك يناثلا قيرطلا سائلا راتخاو

 اهوح ام لكو « اهميطحتب ىهتناو ‹ ةسينكلاو ملعلا نيب اشن يذلا لئاملا عارصلا نم ةب رقم

 تاجر نم هتثدحأ امو ةيعانصلا ةروثلا نم ةبرقم ىلعو « ةبذاك وأ ةحيحص ةيونعم مق نم

 نأو . تايرغملاب لفاح لس قيرط هنأ لاحلا ةعيبطب كلذ ىلإ فاضي . ' ةيقلخو ةيعاجا

 ةريثك ضئارف سانلا فلكي يذلا « رحآلا قيرطلا يف ريسلا نم ريثكب « ذلأو » رسيأ هتعاطأ

 ! « ناسنالا» دوجو اهريغب ققحتي ال

 ابوروأ ين ناكم لك ي بابشلا نم نييالم دنجو « ىلوألا ىمظعلا برحلا تناك مث
 لبانقلابو « ةماسلا تازاغلاب توملا مهددهتي « ًاددع نينس قدانخلا ي اوشاعو « اكيرمأو

 نإ اف . تاجعزملا نم ةجعزم لكو « باصعألا برحو « تابو ركيملا برحبو « ةرمدملا
 ‹ تالقتعملاو قدانخلا يت نو زجتحملا « نوتوبكملا كغلوأ قلطنا ىتح اتيان ىلع برحلا تفوأ
 ءاذغ ال « لاحلا ةعيبطب *ىماظلا دسجلا ءاذغ : ءاذغلا نع ثحبت ةعثاحلا ناليغلاك اوقلطنا
 ( | حورلاو لقعلا

 عنصملا ىلإ جرحت نأ ةأرملا ترطضاف < برحلا يف اولتق دق نابشلا نم نييالم ناكو

 وهو اهيلع قفني نأ فكلتسا هنأل وأ « لتق دق اهلئاع نأل : قزرلا نع احب قيرلطلا ىلإو

 تناك ولو دويقلا هيلع ضرفت نأ قيطي الو « هسفن نع هيفرتلا ديري ىمظعلا ةمزألا نم جراح
 عوجو « ةدعملا عوج : عون لك نم عوجلل ةلہس ةسيرف ةأرلا تعقوو . نيبرقألا برقأل

 ىلع نهددع داز دقف « ةزيرغلا عوجو . ةنيزو بايث نم اهيلع ةأرملا صرحت يلا رهاظملا

 « ديلاقتلا ةكرعم ١ يف هتيشأو « دعب نم يل نيبت ام ةرم لوآ مالکلا اذه تبتک نيح حوضوب يل نيبت دق نکي م )1(

 ةروثلا يف تثدح يلا ةيقلخلاو ةيعا جالا تاج رلا هذه نأ نم « نيرشعلا نرقلا ةيلهاج ء و «تابثلاو روطتلا» و

 "ا دولا كلك اهلعتفا اغإ ء ةيئاقلت نكت م ةيعانصلا
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 حيمج جوزت ولو « ًاجوز ةاتف لك دج نآ لاحتساف « لتق نم منم لتق نأ دعب نابشلا ددع

 . لاجرلا نم ًايح يتب نم

 ىلإ مهوعدي نم ىلإ ةجاح يف اوناک امو ؛ ديورف يلاعت ةعاطإل ةببهذ ةصرف تناكو

 ي اودجو مہنكلو . قالطنالاب می رخت اھلک مهفورظ تناک دقف < يفاويحلا قالطنالا

 نيمرج عمتجملا مامآ اورهظي نأ نم ًالدبف « ةجئاملا ةيدسجلا مہتاوزنل ًامخض ًادنس دیورف

 «ملعلا» فتاه عيطن نحن امن إ : ولقب نأ ممه حمس ام دیورف تایرظت نم مه راص « نییقلخ
 1 نيلوألا ريطاسأ نم عابتالاب ىلوأ وهو

 ديو رفب نمؤت اهدعب امو ىلوألا ىمظعلا برحلا يت تأشن يلا لايجألا تناك مث نمو

 لج هربتعت نأ - كلذ ىلع ًابيرغ سیلو . خيراتلا لاطبأ نم ًالطب هربتعتو « ىمعأ ًاناعإ

 حجارملا هربتعتو ! نيرشعلا نرقلا اوغاص نيذلا نيرشعلا دحأ « ةيكيرمألا اه كول

 ! ثيدحلا رصعلا لاطبأ دحأ ةي راتلا
 ديورف اهمدق يلا تاريسفلا ساسأ ىلع اهلك موقت ةيعاتجاو ةيفسلف ثاحبأ تشن دقو

 ! ءايشألا حئابطل ةداضم ةركف « عمتجملا ةركف » نأ تبثت نأ لواحتو « ةيناسنالا سفنلل

 ناو . اهر ریپ ام اه سیل ةيكحت دویق يه « هنایک ىلع اہب ظفاحب يتلا هدویقو هديلاقت نأو

 ! ءانملاو ةداعسلا قيقحتل اهم كاكفلا يغبني يلا لالغألا نم لغ ةرسألا طباور
 اپس تد وأ يلا ةيئانألا ةيدرفلا ةرظنلل ةجيتن < عمتجملل دارفألا ةيهارك تدازو

 . دادبتسالاو فسعتلاو ملظلا فاصوأ هقحالتو الإ رک ذی ال عمتجملا ےس | راص یتح « هتایرظن

 .فافختسالاو ءزا وأ « طخسلاو قنحلاب الا رک ذت دعت م ديل اقتلاو ٥ دلاو قالحألا كلذكو

 لحو < عتجملا طحت ىلإ اهلك اکیرمآ يفو ابروأ بوعش نم ريثك يأ رمألا یھتناو
 . ديلاقتو قالخأ نم اهلك ةقباسلا لايجألا ثارت نم لماكلا خالسنالاو ٴ ةرسألا طراور

 ةيرظن تاءاحيال ًاماس ًادادتما الإ « اسنرف يف ةرشتنملا « ةيدوجولا » ةوعد تسيلو

 ءاوس « ةلماكلا درفلا ةيتاذ قيقحت ليبس يف فقي ديق لك مطحت ىلإ وعدت يهف دیورف

 ًايصخش وه هل ودبي ام ناسنإ لك لعفيلف ضرألا وأ ءامسلا يعاود نم ديقلا اذه ناک

 ةالتف « ًاضيأ قطنملاو لقعلا فلاح ولو « سانلا هيلع حلطصا ام لك فلاح ولو « تح هنأ

 نأ يغبني امنإو . عمتجللا نيناوقل ةعاطإ درفلا ىلع « ايلعلا تاذلا » ابتضرف يلا دويقلا نم

 ٠ ميححلا ىلإ عمتجملا بهذيلو ! قالطنالا ءاش ثيح يناوہشلا يلاويحلا « ديبللا » قلطني

 تناك اذإ « نامزلا نم ةلواطتم ًالايجأ اهئاشنإ يف ةيناسنإلا تبعت يلا لثملا لك هعم بهذتلو
 هلالقتسا للع يدتعب نأ زوجي ال يذلا « تاذلا سدقملا « درفلا » اذه جازم ةقفاوم ءيج ال

 ! ةايحلا عبق نم ةميق لك ىلعو ‹ ءيش لك ىلع يدتعي نأ وه هل زوجيو « دحأ الو ءيش

 « اوررحتيل » نيسنحلا نم اكيرمأو ابروأ يث بابشلا امسراع يلا ةلماكلا ةيناويحلا امو
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 . سنجلا ةلأسم ي ديورف تاءاحيإل ماس رثأ الإ ٠ دويقلا نم

 . ريثك اهريغو ... ةحخراصلا ةيسنحلا صصقلاو « ةيراعلا انيسلاو « ةبراعلا ةفاحصلاو
 ةينيدلا ةب ربح لا تسيل اہنکلو . ةي ربل باب داقتعالا نم نول ديورف تاءاحيإ نم اشن امك

 نأل هتافرصت يف ارح سيل ناسنإلا نأب یرت يتلاو < رحاتملا قرشلا ىلع ان وبيعي اوناك يلا

 يه هتزيرغ نأل رّيسم ناسنإلا نأب امباحصأ نمؤي « ةيسفن ةيربج يه لب < رطيسملا وه هللا

 ! رايتخالل الام درفلل عدت نأ نود كولسلا هجوت يتلا ي ىهو « هيلع ةرطيسملا

 هدیلاقت تمطحف < ؛ يي رخلا عمتجملا يف ةريبك تاروطت تئ تثدح ةي ربح لا هذهب نامبإلا نمو

 عصي - ةيسنجلا ةلأسملا يف - درفلل نانعلا قلطأ دقف « كلذك هنيناوق ين ترثأو « هقالحأو

 اذإ انمامأ سيلو . لعفي ام ىلع ربجم ... روذعم نيكسم هنأل . باقع الو رظح الب ءاشي ام

 ! باصعألل رمدملا تبكلا يه < ةدحاو ةجيتن الإ هانعنم

 تمزتملا عمتجملا ين ةملاظلا عاضوألا ليدعتب نوبلاطي اوماق « نيجئاملا » كئلوأ نأ ولو
 نود ‹ درفلل ةعورشملا قوقحلا ىلع روج ال ثيحب اهحيحصتو « هيف نوشيعي اوناك يذلا

 . « رهاظلا نم لمعتست » ةفارخ عمتجملا لعجم يذلا دحلا ىلإ درفلا سيدقت يف اولاغي نأ
 . ةلوبقمو ةموهفم مترو تناكل كلذ اولعف ول

 ةعيبطل ًاقح ةيفانم تناك - اهقالطإ ىلع - ديلاقتلاو نيدلاو قالحألاو عمتجملا نأ ول وأ
 . خيراتلا ةمذ ين بهذت اهانكرتو « ًابناج اهانحرطل « سفنلا ملع قئاقحلو « رشبلا

 يف ءيجيس امک - هتاذ دیورف مالک نم نإ لب ؟ حیحص اذه نإ لاق نم نكلو

 ! حيحص ريغ كلذ نأ تبثب ڈپ ام - « ایلعلا قلا ١ لصف

 تحوأ يتلا يه « ةيدسحللا علا يف قارغإلاو ٠ ديق لك نم تالفتالا يف ةبغرلا نإ

 < ريمضلا بينأت نم مهحي ري اهقيدصت نأل « ةفارخلا هذه قيدصتب يب رغلا ماعلا ي سانلا ىلإ

 ممسفنأ نوعداخم مث ؛ ةصلاخلا ةيناويحلا لامعألا هذه نوبكتري نيح « ةع راب روعشلاو

 ! نيرضحتم اوحبصیل كلذ نوبكتري مہنأب اهيلإ نوحوي نيح « ىرحخأ ةرم
 مكقالخأو مكديلاقتو يد اومطح اومله : نولوقيف قرشلا يف انه تاواغببلا مهعباتيو

 ! نيرضحتملا ةراضح نم ايش اوكردحل

 ملاعلاب تدأ يلا يه « ةيرشبلا سفنلاو ةايحلا قئاقح لكل ىربكلا ةطلاغملا اهنإ الأ
 تمر يلا ةايحلا ةفاصح ريخغبو « ناويحلا رذع ريغب امف سكترا يتلا ةدرجحملا ةيناويحلا ىلإ
 هنايكل ًاظفح « يسنجلا طاشنلل ةنيعم مساومو « هزئارغ اهدنع فقن فقت ةنيعم ًادودح ناويحلل

 رمآ هدي يف لعجو « هعفرو هقلاخ همرک يذلا ناسنألا اأ . لالحنالاو فلتلا هبيصب نأ

 ! ناويحلا عاونأ ضعب اع ففعتي ةأمح ىلإ مويلا سكتني هنإف « هسفن
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 نويبيرلجتلا

 ةجاح يف نوكن ال « قباسلا لصفلا يف اهانذختا يلا رظنلا ةهجو نم ديورف سردن نيح
 ثيح نم <« ءاوس ًابيرقت اهلكف ‹ سفنلا ملع ي ىرحألا ةيبرغلا سرادملا ضارعتسا ىلإ
 ةيقلخلا لماوعلاو ةيحورلا بناوجلل اهطاقسإ ثيح نمو « ناسنأإلا ىلإ ةيناويحلا ةيداملا امترظن
 . تاليصفتلاو تايئزجلا يف اهنيب ام فالتحا ىلع « باسحلا نم

 امهنأل ال « نييرحنأ رظن يتهجوب ةعيرس ةمالإ ملن نأ يغبني هنأ ىرأ كلذ عم ينكلو
 يداملا هاجتالا ين ًالاغيإ رثكأ امهنأل لب « ناسنالا ىلإ ةيساسألا ةرظنلا ي امهريغ نع نافلتخت
 ! يناويحلا

 . نييعويشلا ةرظنو <« نييبي رجتلا ةرظن امه ناتاه

® « 

 ىلع ةفلتخملا هتاءاحيإب رثؤي وهو . ثيدحلا رصعلا هب ستي يذلا عباطلا وه بيرجتتلا
 ‹ ةالاغملا ةجرد ىلإ لصي ثيح « ديدحلا ماعلا » يت ازورب دشأ هنكلو « اهلك ةيب رغلا ةيلقعلا

 ! ديدج معط « ةبرجتل» تاللخملا ىلع ركسلاو « خيطبلا ىلع حلملا عضو دح ىلإو

 ذختيو « ةفسلفلا نع لصفني ملعلا أدب « نوكيب سسنارف ئم ىرحألاب وأ « نوراد ذنمو

 نم جئاتنلا صالختساو « ةيلمعلا ةبرجتلا ىلإ هجتاف ٠ يرظنلا ثحببلا ريغ رحنآ ًاعباط هل
 ي ليبسلا اذه يف ةرابج تاوطح ملعلا اطحنو « ساوحلا طيحم يآ عقت يلا ةيعقاولا براجتلا
 هبشي ام ىلإ ةصاحخ ءايميكلاو ةعيبطلاو ةسدنها ين لصوو ‹ نيرشعلاو رشع عساتلا نيترقلا

 ةلواحمو < اهنقاط صالختساو ةرذلا ميطحت يه اهيلإ لصو يللا ةمقلا تناكو . تازجعملا
 | ربمعت وأ بیر نم .. هيف اهلغتسي نا ناسنإلل نعياميفاغالغتسا

 ترهب ىتح « توربلاو ةمظعلا نم ييرجتلا ملعلا اميلإ لصو يلا جئاتنلا تناك دقو

 < ديدجلا نئاكلا اذه ةدابع ىلإ ةصاحخ برغلا ين رمألا لصو لب « قرشلاو برغلا ين سانلا
 ! دوحج وأ كش نم ةبئاش هب وشت ال يذلا قلطملا ناعإالا نيعب هيلإ رظنلاو

 لإ لصت ام لكب نويبرغلا نمآ دقف + ساوحلا يه ييرج#لا ملعلا تاودأ تناك ذإو
 ًاعيمج ةفرعملا فام اوقلغأو . هيلإ لصت نأ عيطتست ال ام لک مہباسح نم اوطقسأو « مهس
 ةصلاخلا ةيدالا مينعيبط كش رغ نم كلذ ىلع مهدعاس ء ءاوس نود دحاولا لفتلا اذه اذه ا

 . هاجتا لك ين مہتايح هجوت لازت امو « ةعيدقلا امور نم اهوثرو يلا
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 ةملسم ةيضق هنوذحخأيو « بيرجتلا « متاخ » لمحي ام لکب نويبرغلا نمؤي كلذل

 ءيش لقألا ىلع وه وأ 1 ةفارخ وهف لمعملل عضخم ال ام امأ ؛ ليوأتلا وأ كشلا لمتحت ال

 بيرجتلل عضخت الو « لمحملا ىلإ لخدت ال ةيهولألا ةيضق تناك الو . باسحلا نم طقاس

 | دوجوم ريغ هللا نأ اونلعأو « اهلك ةيضقلا نع اونغتسا دقف « يملعلا

 < دورقلاو تاواغببلا تماقف « دبعتسملا قرشلا ىلا رفاظلا برغلا نم ىودعلا ترسو

 مکنید مكنع اوحرطاو « نوحلفت مكلعل برغلا اوعبتا نأ ةي ءوس نم وأ ةلفغ نم - حيصت

 ‹ ةيداملا قالحخألاو يداملا قطنملا اهب اولدبتساو <« مکتریرس ءافصو مكقالخأو مکتیناحورو

 ! رونلا ىلإ تاملظلا نم اوجرختو « اوررحتت نأ ردجأ كلذف

 تالاج ىلإ ةريصق ةرتف يف اهب زفقو « ةلئاه تامدح ةيناسنإلل يبيرجنلا ملعلا ىدأ دقو

 . ةلواطتم دامآ ي الإ يضاملا يف اهغلبت نكت م

 تقولا رفوف < ملعلا اهجتنأ يتلا ةرابجلا ةثيدحلا تاعرتخملا دحج نأ دحأ عيطتسي امو

 . جاتنإالا ىلع ةيرشبلا ةقاط فعاضو « دهحلاو

 ءيش لک ي نوب رج اوحارف « ييرجتلا ملعلل ةلوقعملا دودحلاب اوعنقي مل سانلا نكلو

 ًاعوضح عضخ اهنأل . ةدالا وه ملعلا اذه يعيبلطلا ناديا ! بيرجتلا بقي ال ناک ولو

 ةدحاو ةروصب ًامثاد بيجتست بیيجتست املأ كلذ نم مهأو ؛ براجت نم الع یرجب ام لکل ًالماک

 سحت ال اهنأل ؛ ريغتت مل اهب ةطيحملا فورظلا تماد ام ابتباجتسا ريغتت الو « دحاول رثؤملل

 ةيعيبطلا نينارقلل ًامئاد عضخ اعنإو « اهنع ردصت يلا ةباجتسالا يت اه ةدارإ الو < رکفت اللو

 . ثحبلا نم الع لصحن يلا ج جئاتنلا ىلع دمتعن نأ عيطتسن مث نمو . اهكحت يلا ةيئايميكلاو

 ةيبيرجتلا لئاسملا نم ريثك ين ريخألا هيأرب عطقي ال انفلسأ امك ملعلا لاز اف كلذ عمو

 حتف هنأل < ملعلا خيرات يف ًافينع ًاثدح ةيرذلا ةقاطلا فاشتكا ناك دقو . ةدالاب لصتت يلا

 ‹ لبق نم هيلع اوعضاوت دق ءاملعلا ناك ام اضعب فلام « ةريثك ةيملع تايرظنل ليبسلا

 . ريخألا لوقلا هنأ اوتظو
 اوحار لب « ليصألا مهن :اديم « ةداملا دنع نييبب رجتلاب فقت فق مل بيرجتلا ة ةوېش نکلو

 سقلا اولعجي نأ رصعلا اذه ئدابم ي مم نع یتح « نادیم لکو ءيش لک يف نوير

 نوكحي نيناوق براجتلا هذه نم نوجتنتسيو ‹ لمعلا براجتل اهنوعضخب ٠ بيرجتلل ةدام

 . ةيناسنإالاو ناسنأألا اهاضتقمم نورسفيو ‹« يسضفنلا طاشنلا اهب

 حضخيو < دحاو رثإ ًادحاو رارسألا رهقي ملعلا اذ وه اه ! نيبجعم اوقفصو ساتلا رهيو

 ء لدجلا مسحت « ةتباث ةيعوضوم قثاقح ىلإ ايف لصيل ‹ لمحملا براجتل تايولعملا ىتح

 ! ةغرافلا ةيفسلفلا تاشقانملا ىلع ليبسلا عطقتو
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 ةوقلا نم تناكو . ديدحجلا ءانبلا اذه يف ةعفادلا ةوقلا يه ةديدحلا ةديقعلا تناك دقل . هاوسو
 تاونسلا تناك نمز ي « الع تضقو ةقباسلا ةيداملا قئاقحلا لك تبلق بيحب ةرطيسلاو

 ةيداصتقالا مهعاضوأ ينو « ةبيترلا سانلا ةايح يف ًاثيش رثؤت ال ةثالا وأ نوسمخلا وأ رشعلا
 . ةيداملاو

 . لاتقلا ىلإ نوجرخيف مناغملا مهب :رغت تناك نيلتاقملا نم ًادارفأ نأ اذه يني سیلو

 سانلا وعدت تناک يلا يهو < دارفألا ءال ذحلۇت نأ زوج ال اهعومجم يف ةكرحلا نكلو

 عم تابجاولاو قوقحلا ين نوواستم ىلوألا ةظحللا ذنم مهف اوملسأ نإف . مالسإلا ىلإ الو
 برقلا ي الو ةسايسلا يف الو لالا يأ ءيشب ءالؤه مييلع زيمتي ال . نيحتافلا ةري رحلا لهأ

 دالبلا لهأ نم نيجاتحملا ىلع ًالوأ فرصت هذهو ؛ ةيزجلاف مالسإلا اوبأ اذإف . هلوسرو هللا نم
 ةلودلل اده الو « ًايمخش اتخم سيل وهف ء نيملسلا لام تيب لإ يقابلا لمحي مث ء ةحوتفل

 . لاتقلا رودي طقف كلذ دنعف ةي زحلاو مالسإالا اوب نإف ! نيملسملا مالسإ ىلع هلضفت

 خیراتلا ىلع بدك اهو « لاتقلا ىلع ديحولا عفادلا تناك مناغملا نأ ًالدج ضرفت لب
 ةربخلاو ةدعلاو ددعلا نم اهفاعضأ فاعضأ ىلع بلغتت نأ ةليلقلا ةنفحلا تعاطتسا فيكف

 ؟ ةقيرعلا ةيركسعلا
 . خيراتلا ي ةذفلا ةديقعلا هذه خيرات ين ىمظعلا ةبيجعلا اهنإ
 ًايداصتقا ًاماظن امسفنل تأشنأ دق  روعشو ةركف يهو - ةديقعلا هذه نأ ةيناثلا ةبيجعلاو

 ‹ راكتحالاو ابرلا تمرحف . مويلا ىتح ًادرفتم لاز امو « هلك خيراتلا ين قوبسم ريغ ًايعاتجاو
 . ءارقفلا ىلع اهدرو ءاينغألا لاومأ لوضف ذخأ ين ( ةلودلا يأ ) رمألا يلو قح تررقو
 نأ ساسأ ىلع « عمتجملا يف نزاوتلا ظفحب ًاليفك هاري ءارجإ يأ ذاختا يت هدي تقلطأ لب
 مدعو هيلع مايقلا نسح طرشب هيف فظوم كلاملاو . هيلع ةفلختسم ةعامحلاو « هللا لام لاملا
 . ' هيلع مايقلا نسحي نمل يطعأو هيف فرصتلا قح هنم درتسا الإو « نيرحآلا ءاذيإ

 يف وأ ‹ برعلا ةريزج يف ةيداصتقالاو ةيدالا فورظلا طغض تحت هلك كلذ نكي ملو
 اذه حبصي يذلا دحلا ىلإ تروطت دق جاتنإلا لاوحأ تناك الو . نيحلا كلذ ين هلك ماعلا
 فلأ نم رثكأ ماعلا لظ دقف الإو  يداملا بهذملا نيناوق بسح - اهن ةيمتح ةجيتن ماظنلا
 ءيش ىلإ لصو ىتح « ةيلامسأرلاو عاطقإلاو قرلا نم ناول اميف هيلع تلاوت « ماع ةئاهنلثو
 ! ةيعويشلا ايسورو ةيكارتشالا ارتلجلا يت « يمالسإلا ماظنلا نم بي رق

 توافتلا روذب ىلع اوراث دق مهرعاشم ةديقعلا هذه تكلمت نيذلا موقلا نأ ةثلاثلا ةبيجعلاو

 )١( لوصف يت تاعوضوملا هذه يت ليصفتلا نم ءيش ۽ مالسالا لوح تاش » باتک يق : ١ عاطقإلاو ماللسالا )

 ةيدرفلا ةيكلملاو مالسإلا » و «ةيلامسأرلاو مالسإلاءو « .



 تراصو  ةيروطت ةيعاتجا ةلحرمك  هضارغأ دقنتسا دق ناك هنأل ال . نانع مايأ يعاهتجالا

 ةروثلا تناك امنإو ! الك . ةيلات ةلحرم هب لدبتستل « هيلع ةروثلا يعدتست جاتنإلا بيلاسأ
 قحلا فلاخت اهنأو « نوكت نأ يغبني امك يرجت ال رومألا نآب نيملسملا روعش نع ةثشان
 -مالسإلا حورب دهع وبيرق مهو - ذئنيح اوراث دقو ... هللا اهب رمأ نيذللا نييلزألا لدعلاو
 ! نورغاص مهو فارحنالا مهاوطف اهنع اودعتبا نيح كلذ دعب اور وثي ملو

 ةوقك هسفن ضرفي مل « ةيومألا ةلودلا مايأ دتما يذلا فارحنالا نأ ةعبارلا ةبيجعلاو
 ةسايس يآ ةلماك ةيمالسإ ةلودلا دريو « هحلصي ماقف . زيزعلا دبع نب رمع رعاشم ىلع ةيربج
 ةلادعلا رشنيو . مهيلإ هدريف سانلا نم هوبلتسا ام ةيمأ ينب ءارمأ نم ذخأيو « لاملاو مكحلا
 لاش یا دنملا نم دتما دق ناك يذلا < يمالسألا ماعلا عوبر يأ ةيعاتجالاو ةيداصتقالا

 سانلا نأل « مهنودجي الف ةقدصلل نيقحتسملاو ءارقفلا نع نوثحبب هلامع ناك ىتح « ايقيرفأ

 مہدی بسكب اونغتسا دق ًاعيمج

 لوألا هتريس فارحنالا داع دقف « تهتنا دق ةيروطت ةلحرم كانه نأل كلذ نكي ملو
 ملسملا اذه بلق يت ةديقعلا ةظقي هببس ناك اعإو . زبزعلا دبع نب رمع دهع ءاضقنا درجع

 ام ذقنو « دارا دحاو درف « رعاشمل » ابتعضحأو < ةيداصتقالا « ةب رجلا »د تمطح- « قحلا

 ! هللا يت هتدیقع نم هتوق ًادمتسم « دارأ

 م #

 لاوحألا عيمج يف اهدرفمإ عيطتست <« روعشو ةركفك ‹ ةديقعلا نأ اذهب ينعأ تسلو
 كلذ عيطتست تناك ناو . اہيلع رطیست وأ ‹ ةدئاسلا ةيداصتقالاو ةيداملا فو رظلا مواقت نأ

 . لاعتشالاو جهوتلا ةجرد ىلإ امب نيتمؤملا بولق يف اهترارح لصت نيح « يقي نع

 فرصتلا ةي رح هيلا درنو . ناسناک هتمارک هیلإ درن . هرابتعا ناسنإلال درن نآ دصقن امنو

 ‹« هروطت اهب سیقن ةيناسنإ لوصأ ىلإ هدرنو . جراخلا نم هب ةطيحملا فورظلا ءازإو ةداملا ءازإ

 هنولعم نيح « نويداملا اهم ري يلا ةيرزلا ةروصلا كلت ي هروصن الو . هطوبه وأ هتعفرو

 لك نوغلي نيحو « 'رايتحا الو ةدارإ الب رهاقلا اہ اطلسل ًاعضاح « ىوقلا لك مامأ ًازجاع
 ًاساكعنا طقف تسيل قالخألا نإ ! جاتنإلا ةروصل ساكعنا درج اهنإ نولوقيو ةتباثلا قلا
 عيمجلا نأل « ناسنإ ىلع ناسنإ ءادتعا مدع هماوق ًاتباث ًاسايقم امه نإف . ةيداصتقالا ةلاحلل

 . تقولا تاذ يف رثؤمو رثأتم ناسنإلا نأب اوفرتعي نآ نويداما رطضا ‹ سکر ام لراک ىلإ دقنلا نم هجو ام ةدش نم )1(

 حئاقولا يف امأ . يرظنلا لدحلا يف الإ كلذ نورك ذي ال فسألا عم مهنكلو . قحلا ىلإ اودتہب نأ سانلل هرکن انسلو
 ابتميق نم طحلاو « ةينيدلا ةديقعلا لامهإ يق نوغلابي نيح ةصاحخو « ةيداصتقالا ةي رباب من :اعإإ نع نوفشکی مهف
 . ةعفاد ةيقيقح ةوقك
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 تقو ي « هساسأ ىلع سانلا بساحو « سايقملا اذه مالسإلا عسر دقو . ةيناسنإلا ي ناوخإ
 « بصخغلاو لتقلاو ناودعلاو ةراغإإلا حيبت ةيداصتقالا ةلاحلا نع ةسكعنملا ةيقلخلا ريياعلا تناك

 عمتجملا ماقأ مالسإلا نأ حيحص . ةيناسنإلا اهقوقح نم ةأرملا نامرحو تانبلا دأو حیبت امک

 ال هنأل كلذو « ةيقلخلا هربياعم ذيفنت نمضيل ‹ نزاوتم يداصتقاو يعاتجا ساس لع

 يداصتقالا هنازيم لتخ يذلا حمتجملا نأ حيحصو . يداملا عقاولا نع ًالزعنم لثملا ماع ي شيعي
 قالخالل ًاتباث ًالصأ كانه نأ يني ال هلك كلذ نكلو . ةيسايقلا هقالحأ ىلع ةظفاحملا نع زجعي

 كلذ نع تزجع اذاف « لوصولا نمضي قيرط لك نم ٤ هيلإ لصت نأ ةيناسنإلا ىلع نأو

 ةيعاجالاو ةيداصتقالا اهعاضوأ ليدعتب « ديدج نم ةلواحملا ىلإ تداع « نمزلا نم ةرتف

 . نأ يف ةيحورلاو ةي ركفلاو

 اذإف . ةيناسنإلا لوصأ نم لصأ كلذك يهف . ةيداصتقا ةقالع طقف تسيل ةرسألاو
 اه نأ يني ل كلذف ‹ نيميلا تاذو لاشلا تاذ اہ بھذت ةيداصتقالا فورظلا تناک

 ةماركب قيلي اع « نواعتلاو فطعلاو بحلا ساسأ ىلع اهلهأ نيب ةقالعلا مايق وه <« ًاتراث ًاسايقم

 اذه قيقحت نع ةفرحنملا ةيسفنلا ىواعدلا وأ ةيداصتقالا فورظلا تققو اذإف . ناسنإألا

 . ةحيحصلا ةروصلا ىلإ اب دوعيل اهحلصي نأ عمتجملا ىلعو « ةئطخم نذإ يهف « لاثملا
 وهف . سوفتلا ي هب روعشلا ريغتب هسيياقم ريغتت « ةيسفن ةلأسم هتاذ داصتقالا نإ لب

 . مورحمو دجاو كانه نوكي ال ثيحب « نيكلاملا ريغو نيكلاملا نيب نواعت ايلعلا هتروص يت

 دقحو « نيدجاولا نم مثآ لالغتسا ايندلا هتروص ي وهو . نوعتمتسمو نوعفتنم عيمحجلا امنإو

 . ءالؤهو ءالؤه نيب عارصلا هولتي ‹ نيمورحملا نم رئ

 ةوقلا وهو ‹ ةيقيقحلا ةيعوضوملا ةميقلا وه ‹« هب ساسحأإلا ال « داصتقالا ناك ولو
 ٢ يعو » ةراثاو <« مېتوعد رشن ي مخضلا دهحلا اذه ىلا نويعويشلا جاتحا ا( ء ةرثؤملا

 ىلإ سانلا لقنت اهدحو ةيداصتقالا ةلاحلا اوكرتلو . ةثيسلا ةيداصتقالا مبتلاحب ريهامجلا
 ! ةياعد الو دهج نود ايلا ًالقن ةيعويشلا

a «# 

 ريبكلا لصألا يه ةيناسنإلا سفنلا نب دقتعنو « عضولا اذه ىلع ناسنإلاب نمؤن نيحو

 اذه نم عبانم الإ تسيل ‹ . خلا .. يداملا جاتنإلا وأ داصتقالا نأو « ةايحلا مسري يذلا

 اهاوتسم ىلإ ةيناسنإلاب انعفترا دق نوكن « طاشنلاو كولسلا نولت ًاناولأ وأ « ريبكلا لصألا

 ء ةداملاو داصتقالا لمشي عساو ملاع سفنلاف . هتاذ تقولا ي ملعلا انبناج دق نوكن الو « قحلا

 . ةقيلطلا حورلا تاحبسو « ةرهاقلا دسجلا تارورض لمشي . رعاشملاو راكفألا لمشيو

 . نويداملا هرك ولو .. ةليصأ ةليصأ اهلكو
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n 2مال ٥ ا  

 نإو . ًايساسأ ًافالتخا اهريغ نع فلتخت . ةيناسنإلا سقنلا يف ةلقتسم ةرظن مالسإلل
 . تايرظنلا نم اهريغب نايحألا ضعب يف يقتلت دق - تاليصفتلاو عورفلا ين - تناك

 ‹ ةايحلا بناوج لكو سفنلا بناوج لكل اهومشو « اهقسانتو اهلماكت يق مالسإإلا ةرظنو

 درفنت « تاي رظنلا نم رهظ ام لك دعب مويلا ىتح لازت امو . ةيخم راتلا ةهج ولا نم ةقوبسم ريغ
 . نازتالاو قمعلاو لومشلاب اهدحو

۴ 
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 هرسقي نأ لواحبي ال « هيلع وه ام ىلع يرشبلا نئاكلا ذخأي هنأ مالسإلا هب زيمتي ام مهأ
 بيذهت ىلإ دمعي هتاذ تقولا ي ناك نإو « ةيلاحملا مظنلا عنصت امك « هتعيبط نم سيل ام ىلع

 قزم وأ ‹ ةيرطفلا عزاونلا نم ًائيش تبكي نأ نود « عاطتسم ىدم رحآ ىلإ ةعيبطلا هذه

 . هل اهمري يلا ايلعلا لتملا نيب نيبو ء عزاونلا هذه نم هيلع عقاولا طغضلا نيب درفلا

 ضعب ين ًارداق ناک نإو . ناویحلاب الو كالملاب وه ال نئاک مالسإلا رظن يف ناسنإلا
 هحورب ومسي نأ عافترالا تالاح ضعب يو « ناويحلا نم ًاوسأ حبصي نأ طوبا تالاح

 ىلع لمتشم ٤ كاذو اذه نيب ءيش ةيعيبطلا هتلاح يف هنكلو . رهطلا نم ةكئالملا ىوتسم ىلإ

 ‹ هتعيبط نع ًابيرغ نيرصنعلا يأ سيلو . رشلل دادعتسا ىلع لمتشم وه امک ریخلل دادعتسا

 ] 1 .  هسفن جراخ نم هيلع ًاضورفم الو
 ققحتت ال  ايلعلا اهفادها يت - ةايحلا نال « ضرالاب هطبرت ةيرطف عزاون لمشي وهو

 هتاذ تقولا ين لمشي هنكلو . اهاقع نم كاكفلا رذعتي ةحلم ةيوق عزاونلا هذه دوجو ريغب

 نم  ًاليلف ولو _ قالطنالا ةلواحمو « ومسلاو عافترالا ىلإ هب فدهت - ًاضيأ ةيرطف - ةعزن
 . ضرألا طباور

 هجوي يذلا هيجوتلا بسحب دعصي وأ طبي نأ - نيذه هيفرط نم - لباق ناسنإلاو
 دودح يأ نوكي « عفتري وأ طبي نيح هنكلو « ةقهارملاو ةلوفطلا يترتف يف ةصاخو < هيلإ

 ىلع رسقي الو ‹ جراخلا نم ءيش هيلع ضرقي ال « هل ةنوكم لا هرصانعو « ةيعيبطلا هتاقاط

 . هتعيبط ي سیل ام
 نأل « درفلا نم ةيعيبط ةباجتسا ىقلتي اهالك . دوعصلاب ءارغالاك « طوبملاب ءارغالاو

 مہضعبو « ربكأ رشلل مهؤاوهتسا نوكي لاحلا ةعيبطب دارفألا ضعبو . كاذو اذه ءاونسا هيف
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 رثک ا نوکنل يه وا : طسولا ي عقن ىمظعلا ةيبلاغلا نكلو . دش ريخلل مهؤاوهتسا نوکی

 ي تناک ناو < ةيضرألا ةيرطفلا اهعزاونل ةباجتسالاو طوبملا ىا ليما س ةبعقاو

 . هيلإ هجوت وأ امه ضرعي نيح « يماستلا عفاد ىلإ ةباجتسالا ضفرت ال تقولا تاذ

 نزاوتلا داجمأ ىلا كلذ يدؤيف « درفلا سفن ي نزاوتلا داما يه < مالسإلال ايلعلا ةياغلاو

 . ناكمإلا دودح يف اذه نوكي ام ردقب « كلذ دعب اهلك ةيناسنإلا ينو « عمتجملا ي

 لققلا ةنزاوم ىلع هدعاسیل ) دوعصلا طيح نم ناسنالاب كسم نأ كلذ ي هتلیسوو

 عطقي وأ <« هلاصوأ قزم یتح ىلعأ ىلإ هبذج يت فنعب ال هنکلو . ضرألا ىلا هبذجم يذلا

 . دوشنملا نزاوتلا هدقفي كلذ نيح هنأل « تالص نم ضرألا نيبو هنيب ام

 ةايحلا فادهأ ىلع صرحي هنأل < ىلعأ ىلإ ناك ولو نزاوتلا نادقف هرکی مالسإللاو

 فيظنت وه هيلإ فدميو هلمعي ام لكو ؛ ضرألا عزاونل ةباجتسالا ريغب ققحتت ال يلا <« ايلعلا

 < ةليمج ةع رك حبصتو « اهلك ةايحلا عفترت ىتح « هعزاونل درفلا اهب بيجتسي يلا لئاسولا

 . ناسنإلا ىلع هللا هغبسأ يذلا ميركتلا ىنععإ ةقيلح

 رظن يف - ةينابهرلاف . « مالسإالا ي ةينابهر ال١ : ميركلا لوسرلا لوقي انه نمو

 يف لوحدلاب ةقيلخ نوكتل حورلل ريهطتو « دسجلا عزاون نع ةايحلاب عافترا - اباحصأ

 ‹ ةايحلا فادهأ لطعي « نزاوتم ريغ لالتخا - مالسإلا رظن يف اہنکلو . هللا توکلم

 درفلل ةبسنلاب لداع ريغ وهف - هتاذ ين ًافيظن نكي امهم فده ليبس ي درفلا بذعيو

 . ةايحلاو حمتجملاو

 تبارورضو ةايحلا فادهأ نيب مئادلا قيفوتلا ىلإ یعسی مالسإالا نأ حضتي كلذك انه نمو

 ان إو ء ةحلصم ىلع ةحلصم الو « فده ىلع فده ىغطي نأ نود « درفلا عزاونو عمتجملا

 رهظ ىلع ةداعسلا نم نكعب ام ىصقأ - متي نيح - ققحي ‹ قاستاو قفاوت ين لكلا ربسي
 ضرألا

 . ليصفتلا نم ءىش ين ذحأنلف ةماعلا هترظن كلت

 ةردقم « هدوج وب فرتعم كئلوأ لكو . حورو لقعو مسج : مالسإالا رظن ي ناسنألا

 . راكنإ الو اهيف ةبراوم ال ةرشابم ةحيرص ةباجتسا الإ ةباجتسالاب ةفيقح اهلكو ء هبلاطم

 يلا ةُحلملا ةوهشلا وهو . ةيرطفلا عزاونلا وهو . مدلاو محللا جئاشو وهف دسجلا امأف

 ‹ هتاذ ىلع ًالوأ ةظفاحملاب ‹ ضرألا ىلع ةايحلا ظفحب بلاطملا وهو . فكت الو أدت ال
 ءاسكلاو نكسملاو ) بارشلاو ماعطلا هتليسو لوألا فدملا . عونلا ىلع كلذ دعب ةظفاحملاو
 . راثكإلاو لسنلا هتليسو رحخآلا فدهلاو ( ًاضبأ

 ليحتسي وأ - رذعتي ثيحب « حاحلإالاو فنعلا نم دسجلا عزاون لعج يأ ةكح كانهو
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 توكسلا نكعب ال فينع ساسحإ شطعلاو عوج لا ساسحإف . اميلإ ةباجتسالا مدع - ًانايحأ
 كلت رسيتت نلو . هتاذ ىلع ةظفاحملا يث درفلا نواہتي الأب نامض كانه نوكيل كلذو . هيلع
 . بارشلاو ماعطلا ريغب ةظفاحلملا

 قمعو هتلاصأ نيبي يكل ديورف لثم فرطتي نأ ناسنإلا جاتحي ال يسنحلا ساسحإالاو

 كلذکك هتکحو . بيحملا فرطنلا اذه ىلإ ةجاح ريغب حضاو وهف « ةيرشبلا سفنلا يق هروذج

 قالطنالاو « هنع لاصفنالا لسي ًافيعض يسحجلا ساسحإلا ناك اذإ عوتلا رمتسي نلف ةحصضاو

 سنيلبا ةعزنب اهطابر ناك « لسنلا ليبس يف ربك ألا مرغلا لمتحت ةآرملا تناك الو . هلاقع نم
 ءادأ نع ةعاضرلاو لمحلا م الآ اب فزعت الأ ناض كانه نوكيل « دشأ اهب اهاصتاو « ىوقأ

 . ليصألا ةايحلا فده

 ةفكلا ين دجوي ء دسحللا عزاونل ةباجتسالا مدع ين قلقلا وأ ملألا نم دجوي ام ردقبو
 ةباجتسا لفكت يلا تانامضلا لك تعضو كلذبو . ةباجتسالا هذه يف امه رحآ ال ةذل ىرحألا

 ! لیقث ضرف ءادأب فلکم هنأ هتاذ تقولا ي سحي نأ نود « ةايحلا فادهأل درفلا

 عزاونلا ةباجاال قرطلا لضفأ ىلع لوصحلا ي ناسناالا نواعي نأ لوألا هتمهف ة لقعلا اما

 . ريكفتلاو ربدتلاب « كلذ ليبس يف فقت دق يلا تابقعلا ىلع بلغتلاو « ةيرطفلا

 < هجو نسحأ ىلع هتمهع موقي نأ هل یتأتي يكلف . دحلا اذه دنع فقت مل هتمهم نكلو
 ةعزنلا هذه قيرط نعو . دوصقم فده اهتاذ يف اهنأك « ةفرعملا ىلإ ةمن ةمئاد ةعزن هيف تلعج

 ليصأ فده نذإ يترلاف . هتاذ تقولا ين ةليصألا اهفادهأ ققحت يهو ‹ مدقتتو ةايحلا ينترت
 . يرشبلا لقعلا ي ا دوجوم اهنم ءزج وأ هلئاسوو <« ًايتاذ ًاعورن هيلإ عزنت « ةايحلا فادهأ نم

 ةرهاظ نوكت ال دق اهنمهف « برغلا اهب نمؤي ال يلا ىربكلا ةقاطلا كلت < حورلا امأ

 لدج ي لحخدن نأ ديرن الو . سوسحم ريغ رمأ امتاذ ي حورلا نأل « رمألا ًادبم ي نايعلل
 ساس ىلع موقي ال حورلا راكنإ نأ نم لبق نم هانتبثأ ام ينتكن انكلو ؛ يهتني ال يني زيفاتيم
 اب عافترالاو اهتاذ ةايحلا ةيقرت ةليصألا ةايحلا فادهأ نم هنأ انه ديزنو . حيحص يملع

 ةقيقحلاب لصتت نأ امتمهمور حورلا يه ناسنإلا ي عافترالا اذه لئاسو ىدحإ نأو « ماودلا ىلع

 مغرلاي دوجوم هنكلو « ساوحلا هارت ال يذلا رونلا اهنم مهلتستف « نوكلا اذه ين ىربكلا

 قيقحت ىلع يرشبلا نئاكلا نواعتف « ومست نأ حورلا عيطتست يولعلا رونلا اذهبو . كلذ نم

 عافترالا نم ةايحلا فده

 نئاكلاب فرتعي مالسإلاو . اهم ءيشب قيضت الو « ًاعيمج كئلوأ لمشت ةيرشبلا سفنلاو

 داجإ ىلإ تقولا تاذ ي فدہیو « هحورو هلفعو هدسج تابغر ققحیف ‹ وهامک يرشبلا

 . عيمجلا نيب نزاوتلا
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 يت « طاشنلا اذه لوازي نأ يف درفلا قحبو « ناسنإلل يويحلا .طاشنلاب مالسإلا فرتعي
 . تقولا سفن يف هتاذ درفلا يذؤت الو « عمتجملا يذؤت ال يلا ةلوقعملا هدودح

 . مالسإلا ةرظنو ةسينكلا امتروص امك ةيحيسملا ةرظن نيب الثم لاجملا اذه ين ريبك قرفو
 ةلوازم ين ال درفلا قح ركنتو « يويحلا طاشنلا ىلع دويقلا ضرف ين غلابت ةسينكلا تناك دقف

 ال اهنأ يأ . طاشنلا اذه ين ةبغرلاب ساسحإلا ي لب < بسحف طاشنلا ناولأ نم ريثك
 ىلعو ‹« سفنلا لخاد ين روعشلا لاج ىلإ هادعتت لب « يلمعلا ناديملا ين دويقلا حضوب ينتكت
 . برلا توكلع ًاريدج ناسنإللا نوكي ال كلذ ريغبو ... مازلإلا ليبس

 ىلا ةيعادلا « مالسلا هلع حيسملا لاوقأ ضعب ىلا تدنتسا دق ةسينكلا نأ كش الو

 ةبسنلاب حيسملا ناسل ىلع اهدورو رثك يتلاو ٠ سحلا عاتم ىلع عافترالاو « يحورلا رهطتلا
 ىلإ دانتسالا ين تغلاب ةسينكلا نكلو . اهسند ي نوشيعي دولا ناك يلا ةيغاطلا ةيداملل

 ام اهوعدتبا ةينابهرو » : نآرقلا امنع لوقي يلا ةينابهرلا ىلإ اهب تلصو ىتح لاوقألا هذه
 . « مہیلع اهاتبتک

 الو « نوبرشت امبو نولكأت اب مكتايحل اومتت ال » : مالسلا هيلع حيسملا لوقي نيحف
 لبازملا يت مونلاو ريعشلا زبخف سودرفلا بلط نم » : لوقي وأ « ! نوسبلت اب مكداسجأل
 وهو . ةيرشبلل ريخلا وج ري ناك مالسلا هيلع هنأ يت كشلا انج اخي الف « ! رثك بالكلا عم

 يلا تاوہشلا ةب راحع ¢ ناطيشلا لاج قيضي نأ ديري ‹ بلطلا اذه ساللا ىلإ بلطي نيح

 ‹تاوہشلا رهقو دسجلا عمقب ةبلاطملا ين ددشتي نأ ًاقيلخ ناك دقو . رخلا نع ناسناالا فرصت
 ةطرفم ةيدام نم هيلع اوناك امو <« ليئارسإ ينب ةلاح ىلإ رظنلاب « ايندلا ةايحلا نع حفرتلاو
 . دوحج و ةوأسقو

 ىلإ ةيرشبلا عيقت نأ ًايلمع ليحتسملا نم هنأ دج « ةينابهر ىلإ اذه لوحتي نيح نكلو

 فرصنتف ایف عبقت نآ كلذك ان ريخلا نم الو < ةسينكلا اه اهتدارأ يلا دودحلا لحخاد دبألا
 . عماوصلاو ةريدألا ىلا

 بكترتل ة ةيناسنإاللا تاراذقلا عشبأ نإ ؟ ايف يرحم يذلا ام امتاذ عم اوصلاو ةريدألا هذهو
 ‹ لماكلا رهطتلا ناكمو « ةسادقلا عضوم انآ نظي ناک يلا نك امألا تاذ ين « كانه
 مہیلع اهانبتک ام اهوعدتبا ةينابهرو » ! ناطيشلا تاغزنو دسا ةوہش نم يدبألا صالخلاو
 ٠ « اتیاعر قح اهوعر اف - هللا ناوضر ءاغتبا الإ -

 يدي نأ دب الو < هذيفنت نك ال ةتمرتلا ملاعتلا هضرفت يذلا فينعلا تبكلا نأ كلذ
 . راتس يأ تحت تاوہشلا ين سامغنالا ىلإ .. ةيسكع ةجيتن ىلإ ةياهلا ي

 )١( ديدحللا ةروس ]١۷[
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 ةيحيسملا ةيكيلوثاكلا نإ . راص فيك يحيسملا عمتجملا ىلإ رظتنو < ةريدألا هلرتنلو

 ‹ امهعئابط فالتحخا ناك ًايأ هتج وزو جوزلا نيب تاقالعلا ماود ضرفتو . قالطلا حببت ال ًالثم

 لظ نأ ةيمتحلا ةجيتنلا تناك دقل ؟ كلذ ةجيتن تناك اذاف . ةيجو زلا امهتايح تاسبالم وأ
 ختي مث « رهاظلا يت ملاعتلا هذه نوعيطي ( قالطأا تحابأ يلا لودلا ادع اميف) سانلا

 ء ةمرحيلا مہتاوہش ضعب عم مہضعب يضقب « ًانالخ تاجوزلا ذخعتو < تاليلخ جاوزألا

 ! ديحولا نكمملا سيفنتلا وه اذه نأل

 اب الاطيو « ةيرشبلا عئابطلا فلاحي ام ةتمزتملا ملاعتلا هذه نم ريثكلا يت دج اذكهو

 . ابتقاط يت سيل
 سانلل حابأ نيح « اهتجلاعم ين مكحأو ةيرشبلا ةعيبطلاب ىردأ ناك دقف مالسإللا امأ

 Î . عورشلملا يويحلا مهطاشن

 مش اهحابا ... ةايحلا تابيطب عاتمتسالا ةوہشو سنجلا ةوہشو ماعطلا ةوہش مه حابا

 : عاتمتسالا اذه ىلإ ةحيرص ةيوق ةوعد مهاعد لب ؛ سبل الو ةبراوم ريغ ي ةحارص

 ١ ؟ قزرلا نم تابيطلاو هدابعل جرخأ يلا هللا ةنيز مرح نم لق «'
 ' « مک انقزر ام تابیط نم اولک اونمآ نیذلا اہیآ ای »
 ` ."«ايندلا نم كبيصن سنت الو »
 تبكلا كلذب ًاشنيف « تاوہشلا هذہب اوسحي نأ سانلا ىلع ةيسنكلا ملاعتلا مرحت نيحو

 لوقي ٺيح ةيرشبلا ةعيبطلاب فارتعالا ي ًاحيرص مالسإالا ېرن يسفنلا بارطضالاو

 بهذلا نم ةرطنقملا رطانقلاو « نيتبلاو « ءاسنلا نم تاوشلا بح ساتل نيز » : نآرقلا

 ةايحلا ةليز نونبلاو لالا » : لوقيو «٠ ثرحلاو < ماعنألاو ةموسملا ليخلاو « ةضفلاو

 ° ۾ ايندلا

 اذه نم روطس ةعضب اه درفن نأ قحتستو « ةيهألا نم بناج مظعأ ىلع ةلأسم هذهو
 عانتمالا وه سيل - ديو رف مهسأر ىلعو نويليلحنلا سفتلا ءاملع ررق امك - تبكلاف . ثحببلا

 تبكلا ًأشني امنإو .  ناسنإللا ين ةيوہشلا ةقاطلا هيلإ عفدت يذلا « يزيرغلا لمعلا نايتإ نع
 رکفی نأ هل قحی هنأب هسفن لحخاد ين ناسنالا فارتعا مدعو <« يزيرغلا لمعلا راذقتسا نم

 لث يلا ‹ ايلعلا تاذلل ةعاطإ كلذو <« هنايثإ يت ةبغرلاب سحي وأ < لمعلا اذه نايتا ي

 )١( فارعألا ةروس ]۳۲[

 ) )۲ةرقبلا ةروس ]١۷١[ ) )۳صصتقلا ةروس ]۷۷[

 )٤( نارمع لآ ةروس ]١٤[ فهکلا ةروس (ه) ]٤١[
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 . ساسحلإلا اذه درفلا ىلع مرحت ةيربج ةوقل ةعاطإ يأ . خلا .. هلإللا وأ دلاولا ةطلس

 تبكي <« ةنيعم ةوهشب سحي نأ هيلع مرحملا نم وأ بيعلا نم هنأ ناسنإلا رعشي امدنعو
 عمتجملا هجاوت يلا ةيعاولا سفنلا قاطن ين روهظلاب هل حمسي ال هنأ يأ ء ساسحإلا اذه
 مغر ٠ لازت ام ةيقاب ةوہشلا هذه ءارو نجت يلا ةقاطلا نكلو . « ۴8٥ » ةيج راخلا ةايحلاو

 ةوقلا نيبو ةسيبحلا ةقاطلا هذه نيب عارصلا ًأشني انه نمو . روهظلاب اه حيرصتلا مدعو اهتبك
 ةيصخشلا تاسبالملاو هتدش ردق ىلعو « عارصلا اذه نمو . ناکلاو سبحلاب اہلع تکح يا

 . ةفورعملا ةيبصعلاو ةيسفنلا تابارطصضالا ًأشنت « هب ةطيحملا
 ملاعتلا ةجيتن - هسفن نيبو هنيب ناسنإلا فارتعا مدع وه تبكلا هيلع موقي بناج مهأف

 يسنكلا تمزتلا نأ فيك حضتي انه نمو . ةنيعم ةبغرب روعشلا هقح نم نأب هل نقلت يتلا
 . ةرمدملا ةفينعلا تابارطضالا هجلت يذلا بابلا حتف دق « ةايحلا تابيط يف ةبغرلا هم رحتب

 < تبكلا مامأ قيرطلا حتفي ال ءدبلا ذنم هنأ « لاجملا اذه ي ىربكلا هتيزف مالسإلا امأ

 - ةيآلا ين انيأر امك _ فرتعي وهف . هلودحل ةأيهم ةصرف كرتي الو « ثدحي نأ لبق هليزي لب

 . مه ةنيزم تاوہشلا هذه نأو . تاوهشلا نوبحي اذكه سانلا نأ
 يف دجم ال < هدوجوب فرآتعت ءاہسلا عئارش نأو < عقاو رمآ اذه نأ ملسملا ىري نيحف

 . تبكلا هنع ًاشنب يذلا زارتمشالا كلذ 1 تاوشلا هذه نم روفنلا الو زارتمشأالا هسفن

 < ىدملا رخآ ىلإ تاوشلا هذه عم قتلطني نأ هل قحي ناسنإلا نأ لاحب ينعي ال اذه نكلو

 . هتیناسنا نع هب جرحو هدبعتست یتح
 نايك ىلع ال ‹« هتاذ درفلا نایک ىلع ررضلا ىصقأب داعل ‹ حيبأ ول رمألا اذه نإ ! الک

 . يعامجلاو يدرفلا عقلا زيح يت هب ظفتحت يتلا دودحلا هل ماقت نأ نذإ يغبنيف . بسحف عمتجملا
 ىدم طقف مظنت دودحلا هذه تإ . عوضوملا ين مهملا وه اذهو . تک ال دودحلا هذه نکلو

 ضرعتت ال امنكلو « ةبقاعلا نومأم اهيف نوكي ةنيعم نيدايم هل ددحتو « يويحلا طاشنلاب مايفل

 . هيف ةبغرلاو هب ساسحإلا مّرحت الف « سفنلا يت هلوصأل طق

 : لوقن ام حضوت يلا ةلثمألا طب يف ذحآنلو

 لمع نم سجر اهنأ ىلع ةيسنجلا ةوهشلا ىلإ رظنت  انفلسأ امك  ةتمزتملا ميلاعتلاف
 ميسفنأ اوهزني نأ <« هللا توكلم ين لوحدلاو « رهطتلا ي نوبغري نيذلا ىلعف « ناطيشلا
 سفن يأ ةقيمع ةوہشلا هذه نكلو . ةأرملا ىلإ ةومشلاب - ساسحالا درم - ساسحإللا نع
 ةليسو وه حلل | فينعلا روعشلا اذه نأل ء اشي مل وأ ءاش اب لجرلا رعشي نأ دب الو . ناسنالا
 ةأرلا يأ ةبغرلاب هروعش لجرلا تبكي نأ ملامتلا هذه ةيمخحلا ةجيتلاف . عونلا ظفحل ةايحلا
 . عارصلا ًأشني مث .. ( لجرلا وحن ةأرملا روعشل ةبسنلاب رمألا كلذكو )

 نذإ قهارملا ىتفلا سحي نيحف . سانلل تنيز دق ةوبشلا هذه نأ ررقيف مالسإللا امأ
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 < ساسحألا اذه درج نم هللاب ذيعتسي نأ - مالسإلا ي  جاتحي ال رخآلا سنحلا يأ ةبغرلاب

 .. هل ناركن الو هيلع فالح ال يعيبط رمأ اذه نأ « ةمات ةحارص يف هل ررقي مالسإلا نأل

 ء هسفن رظنو « سانلا رظن ين رهطتي يكل ةبغرلا هذهب روعشلا تبكي نأ جاتحي ال كلذ ىلعو
 . هللا رظنو

 لك يتنت مث نمو . ةيسنجلا ةبغرلاب هساسحإ درج نم مثإالاب رعشي نأ كلذك جاتحي الو
 ي ةمبرجلا ىلإ يدؤت يلاو « مثإلاب روعشلا نم ًأشنت يلا ةيبصعلاو ةيسفنلا تابارطضالا

 . دوذشلا تالاح

 اح يسنجلا فتاملا اذه عيطي نأ درفلل حبي مل مالسإلا نأ لاحلا ةعيبطب ملعن انكلو

 يف ًاحابم نوكي يلا ةيعرشلا دودحلا كلذل عضو امإو . روصلا نم ةروص ةيأ ينو « قفتا

 . اهءارواميفًامرحم < اهلحخاد

 قرفو . لمعلل ' قيلعت درج انهف . رخا ءيش تبکلاو ءيش اذه نکلو . حیحص اذه

 طاشنلا مظني ققيلعتلا اذه . رمضلا لحاد يق هب فارتعالا مدعو هراذقتسا نيبو اذه نيب

 ناسنإالا نيب ةظحل ةيأ ين هب ساسحإلا مرحي الو « هتبنم نم هتبي ال هنكلو يلمعلا يسجل ا

 . هسفنو

 مرحت لب . طقف اذه سيل . راثلاب ذخألا مرحت ةيماستملا ةعفرتلا ةيحيسملا ميلاعتو

 ةلصحخ هرتعتو « ناطيشلا عابتاو طاطحنالا ىلع ةمالع كلذ دعتو < ماقتنالا ة ةوہشب ساسح-االا

 . (سيألا هل ردأف نمألا لدح ىلع كبرض نم . برلا توكلم ي لوخدلل ناسنإلا لهؤت ال

 ي لادج ال ةيرطف ةعزن « ناسنالا ىلع عقو ءادتعا نم ماقتنالا بحو ناودعلا درو

 « ردحنم كرد ىلإ ةيرشبلاب طبي ًامئاد ام مالستسالا نأ حيحص ًاعيمج رشبلا نيب اهدوجو

 ةيرطفلا ةعزتلا هذه تبك نأ « ًاضيأ حيحص هنكلو . عافترالاو يماستلا مامأ قتيرطلا لفقيو

 ی ی ی ی اوا

 يدتحملا ىلع الإ < 2

 مثاد ماظن هنکلو « ةتقؤم ةوعدك ةموهفم تارربم هل تناک نذا ادبملا مي . مثألا

 يسفنلا عارصلا اهن اشتي نأ دب الو < ًالمع ةعاطتسم ريغ ابنوك نع ًالضف ةر ةرکف

 ؟ رمألا اذه مالسإالا جلاع فيكف .. بارطضالاو

 لب « صاصق حورججاو ... نسلاب نسلاو نيعلاب نيعلا » نأ ةمات ةحارص ين ررقي هنإ

 « بابلألا يلوأ اي ةايح صاصقلا ي مكلو ١ : عضوم نم رثكأ ين صاصقلا ىلع ضحي

 . « مکیلع یدتعا ام لشعب هيلع اودتعاف مکیلع یدتعا نف »

 ي يزيرغلا لمعلاب نايتإالا مدع نيبو تبکلا نیب هپ قرف يذلا ۲« ٠ Suspension دیورف ریبعت انه انرتحا (۱)

 } Three Contributions ھه : باتک
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 الف « ماقتنالا ي ةبغرلاو بضغلاب روعشلاب درفلا قح  أدبملا ثيح نم - ررقي وهف
 . تہکلل لاججم الو انه تبک

 فرصني عنملا اذه نكلو . ذيفنتلاو قيقحتلاب طونملا وه رمألا يلو لعجم هنأ حيحصو
 . بارطضالاو تبكلا ًأشنم وهو « هتاذ ساسحإلا ىلإ فرصني الو طقف يلمعلا ذيفنتلا ىلإ

 بح براحت « ظيلغلا يداملا حشجا نم ليئارسا يب رهطتل تءاج يلا ةيحيسملاو

 ةئيرم « ةوهش » لالا بح نكلو . برلا بضغخل ةبلججو ناطيشلل ةعاطإ هنأب هفصتو « لاما

 اذه اهيلع مرح اذإف « هيف ةبغرلاب ةيداعلا سفنلا رعشت نأ دب الو . نآرقلا ريبعت دح ىلع سفنلل

 يف نويليلحتلا سفنلا ءاملع اهفرعي « فرحنملا كولسلا نم ناولأ هتبك نع ًأشن « ساسحالا

 . اهجالعب نوموقي يلا ضارمألا
 ناسنإالا سحأ اذإف . سوفتلا عئابط نم كلذ نأ ةحارصب ررقي هنأ انيأر دقف مالسإللا امأ

 . هيلع هللا بضغ بلحم ام وه الو « ناطيشلا عزاون نم كلذ سيلف لالا كالتما ين ةبغرلاب
 . بارطضالاو تبكلا تارربم ىلوألا ةظحللا ذنم ينتنتف

 نأ دحأل حيبي ال وهف « لاملا كالتمال ةريثك ًادويق عضي مالسإلا نأ حيحصو

 ًاقرطو ًانيعم ًاكولس هيلع ضرفي امن إو . باسح الب ‹« بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا ةوہش عيطي
 اذإ ‹ ةنيعم فراصم لاملا اذه ىلع كلذك ضرفي لب < اهب الإ ًالالح لالا نوكي ال اهتاذب
 . لالحلا قيرطب عمج ولو ىتح <« ًالالح لالا حبصي ل ايف قتفني مل

 نيب ًايساسأ ًاقرف كانه نكلو « هيف كش ال لاما ةوہشل دييقت هيفو ‹ حيحص اذه لك
 . سفنلا لحاد يأ ةوبشلا كلتب ساسحإلا عنم نيبو « يذيفنتلا ناديملا يت ديدحتلا اذه

 . اذكهو .. اذكهو

 ملاعت نيب يساسألا فالتخالا اذه ررقت يلا ةلغمألا نم ديزم ىلإ ةجاح ين ينبسحأ الو
 ءاج يذلا مالسإلا ةرظن نيبو « نيعم بعشلو تقولا نم ةنيعم ةرافل تءاج يلا ةيحيسملا

 ين ةيساسألا مالسإلا ةقيرط _ نظأاميف - انل تحضتا دقف . لايجألا عيمحلو ةفاك سانلل
 فو « اب ساسح-الا يف درفلا قحب فرتعيو « اب فرتعي وھف : ةيرطفلا عزاونلا ةجلاعم

 ًأشني يذلا تبكلا مايق ىلوألا ةظحللا ذنم كلذب بنجتيف . ةعورشملا دودحلا يف اهتلوازم

 .. ديلاقتلا وأ نيدلا طغض ةجيتن - هسفنل ناسنإلا فارتعا مدعو ةيرطفلا عفاودلا راذقتسا ن«

 . هروعش يف رطح ناب نيعم ساسحإ ةيقحاب خلا
 ‹ وهامك يبرشبلا عقاولاب حيرصلا فارتعالا ين اذه نم دعبأ ىلإ لصيل مالسإللا نإ لب

 ةوعد قح نم ناک دقو . « مل هرک وهو لاتقلا مکیلع بتک » : لوق ثیح ًالثم كلذو

 اذب نامبإلا نم ًايساسأ ًاءزج هربتعتو « هللا ليبس ين داهجلا ىلع دمتعت « مالسإللاك ةينيد
 ناسنإلا لذي ام ىلع ةرحآلا ين باوثلاب دعولا اهمهأو « لئاسولا لكب هيلع ثحتستو « نيدلا
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 بناجلا ضرعب ىتكت نأ ةوعدلا هذه لثم قح نم ناك .. ايندلا ةايحلا يل تايحضت نم

 يف « ةينافلا درفلا ةايح ايف صحرت يلا ةليبنلا ةيحضتلا وهو « داهجلا نم ليمجلا عماللا
 نم هحنم ام درفلا اذه حنامو « اهلك ةايحلا قلاخ ليبس ينو « ةيقابلا ايلعلا ةركفلا ليبس

 . تابه
 هربتعيو « داهجلا ىلع دمتعي وهو « هقح نم اذه ناكل كلذب ىفتكا مالسإلا نأ ولو

 . هب الإ ناعإلا متي داكي ال ةيساسألا هناكرأ نم ًانكر

 اذه ي ىلعالا للا ضرفي نأ مالسإال حيبت يلا تارربملا دوجو عمو « هلك كلذ عمو

 هتحارصو <« ةيرشبلا ةعيبطلل مالسإلا كاردإ نإف « هيلإ عافترالاب سانلا بلاطيو « ًاضرف لاجملا

 . نيلتاقملل « هرك » لاتقلا نإ لوقي هلعج « اهب فارتعالا يف ةماتلا

 , لاتقلا نع مهب دعقي يذلا دحلا ىلإ هركلا اذه عم اوعفدني نأ محل رقي ال هنأ حيحص

 ًايسفن ًاقرف كانه نكلو . ةروص حبقأ يأ هروصيو هنم رني نآرقلا لازي ال نئاش رمأ كلذف

 . لاتقلا ىلع لبقم وهو هركلا راعشتسا يت هقحب درفلل فارتعالا مدع نيبو « كلذ نيب

 ؟ حيرصلا فارتعالا اذه نم لصي ةجيتن ةيألو

 ًاشني نأ نکمب يذلا تبكلل الام عدي ال هنأ ىلوألا : دحاو نآ ين نيتجيتن ىلإ لصي هنإ

 e أ مہيف ضرف دقو « لاتقلا ىلإ نوبهذي نيح مہم رک لب نيلتاقلا ضعب سوفن ي

 . هيلع ضرف دق ام ه هركي نأ هل زوجي ال يذلا « عفدنملا عوطتملا بغارلا لابقإ هيلع نولبقم

 ْ برحلا يت ًاشني يذلا يبصعلاو يسفنلا بارطضالا عاونأ نم ًاريثك نوفرعي نويسفنلا نوللحملاو

 ةلودلا ال ‹ ةيهاركلا هذب ممل حرصي ال ًادحأ نأل < ٠ لاتقلل مهنيهاركل نيبراحملا تبك ةجيتن

 مه اوناک ولو ) دونا نم ءالمزلا الو <« رماوألا نوردصي نيذلا ةداقلا الو « مهتلسرأ يلا

 ةيهاركلا راعشتسا يف مهقحب دونجلا ءالؤم حرصن نيح امأ ( ! نيهراكلا نم مہسوفن لحاد ي

 - ًايمسر - مہتعاطتسا يت نأل . يروعشاللا تبكلا ءوشنل نذإ ليبس الف « هيلع نولبقم'مه ال

 , فارتعالا اذه نم لوألا بسكملا وه اذهو . روعشلا قاطن ين ةيهاركلاب اوظفتحي نأ

 هللا بناج نم فارتعالا اذه نا وهف <« بجعألاو مهألا وهو رحألا بسكلا امأ

 دايعلا ءالؤه لعجم « ليقثلا فيلكتلا اذه اوهركي نأ هدابع نم ركنتسي ال هنأب « هلاحبس

 كلذل نورعشتسيو « ةطاسب يل مہسفنأب نوحضيف « ةبيجع ةسامحب لاتقلا ىلإ نوعفدني

 ةيرشبلا جذابلا كلت ذئدنع ىرنو ! ةايحلا معنب هيف نوعتمتسي سرع ىلع نولبقم مهنأك ةذل

 نأ الإ ةنجلا نيبو ينيب سيل : منم دحاولا لوقي « تاعامج لب ًادارفأ نكت م يلا ةبجحملا

 ! نيعلا ريرق وهو دہشتسيف ةكرعملا ين هسفنب يقلي مث ! ؟ يلتقي وأ لجرلا اذه لتقأ

 ةيهارك يأ نيدهاجملا قحب حيرصلا فارتعالا اذه تبحاص دق ةذفلا ةلوطبلا كلتف

 نأ اوءاش اذإ - هتيهارك يأ يسفنلا قحلا مهانمرح دقو < مهيلع هانضرف ول انكلو . لاتقلا
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 . نيب رطضم نيتوبڪم نیهراک هيلإ اوبهذل  اہب اوسحی
 كنولاسي » : نارقلا لوقي . تاعيرشتلا ضعب ضرف ين اهدجت اهتاذ ةحارصلا هذهو

 . « امهعفن نم ربكأ امهمنإو « سانلل عفانمو < ربك مثإ امف : لق . رسيملاو رمخلا نع

 مثالا نأ يل عنملا بس نيبي هنكلو . سانلل عفانم رسيملاو رمخلا ين نأ ررقي انه وهف
 سانلا ماقل « دحأل ةدئاف ةيأ امميف نأ ءدبلا ذنم ىفن دق ولو . عقلا نم ربكأ امنع ًأشني يذلا

 نوصلخي الف « ضرفلا اذه ةلكحب نيعنتقم ريغ مهو نوعيطب نبح ۔۔ اوعاطأل وأ ‹ نوضراعي

 نولياحتيف ( ًالثم قالطلا ميرحتك ) ةسينكلا رماوأ ضعب ين نويبروألا عنصي امك ‹ هڏيفنت يف

 ' ةفيظن ريغ لئاسوب هيلع
 ‹ةيرطفلا هعزاونو هعفاودب ناسنإالا لبقتيو ‹« وه امك يرشبلا عقاولاب نذإ مالسإلا فرتعي

 . كلت وأ ةوہشلا هذہب سحب نيح هللا ةمحر نم هدرطي الو

 تبكلا نم هيمحيف ‹« رعاشملا كلت ين هقحب هيف هل فرتعي يذلا تقولا تاذ يف هنكلو

 حبصيو « امه دبعتسيف « ىدملا رخآ ىلإ تاوہشلا هذه عم قلطنب هکرتی ال « يذؤملا يروعشاللا

 . اہتقبر نم هل كاكفال « اهحاحلال ًاعضاح

 وهف « ةينابهرلا دئاقعلاو مظنلا نع ًاحضاو ًازيمت زيمتي رشبلا عقاوب هفارتعا ين ناك اذإو

 عضوم انهف . ةدسافلا ةللحتملا ةيب رغلا تاوعدلا نع زيمتي ناسنإلا تاوهش ىلع دويقلا ضرف يأ

 . دويقلا لك نم ناسنإالا قالطاال وعدي يذلا « يب رغلا سفنلا ملع نيبو مالسإلا نيب فالخلا

 ؟ اذال : مهحاورأ ابروأ ترمعتسا نيذلاو « ةلحنملا ةيب رغلا تاهاجت الاب نو رثأتملا لأسيو

 ةايحلاب عتمتسيف « ديق لك نم ارح هقلطن ال اذال ؟ ناسنإللا ىلع ةليقثلا دويقلا هذه ضرفن اذال

 امك < ًاقيلط ًاطيشن « عارتخالاو جاتنإلل فرصنيف « حلما دسلا طغض نم هلاب غرفيو « ايندلا

 ! ؟ نوبلغیو نوقتربو نوعفتریو نومعنیف نویب رغلا نصي

 اهب رغو اهقرش « ابروأل نيدبعتسملا كئلوأ نأل . ةشقانملاو ضرعلاب ةريدج ةلأسم كلتو
 اهفلاخ ماظن يأ نأ نوروصتي الو ! طخ نأ نكعب ابروأ نأ ًادبأ نوروصتب ال « ءاوس

 ء مهحاورأو موقع رحسيف ةيداملا ةيب رغلا ةراضحلا ءالأل مهرهبيو . باوص ىلع نوکی نأ نکعر

 نأ نوقبطب الف < ذاحألا فطاخلا قيربلا اذه بنام اہتراقحو مفا ةلاصضب نورعشیو

 ! ناک امت عدبأ ناكمالا ين نأ اودقتعي

 ‹ ةكلهملا ةيرذلا ةلبنقلاو عفدملاو ةرئاطلا كلمت يلا ألا نوکت نأ نکع له ! يو

 دقتنن ثيحب نيرحخأتملا ءافعضلا نحن نوكنو ‹ دساف يفت وأ يراضح ساسأ ىلع ةمئاق

 )١( مقر ةشماملارظنا )١( ةحفص ٩۲
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 ؟ مہتربخ نم رثکأ ۔ قالطإلا ىلع ءيشب وأ - سوفنلاب ةربخ انل نأ معزنو < مہ راضح
 ! هسفن ردق فرع ارما هللا محر ! ڈاک إ ڈلکآ

 1 حیحص هلک اذهف كلذ عمو

 نايك ظفحل ةمزال ةرورض « ةحلم ةيناسنإ ةرورض مالسإلا اضرفي يلا دويقلا كلت نإ
 ال « بسحف عمتجملا تامزلتسم نم تناك اهلأ ولو . هدحو عمتجملا نايك أل « هتاذ درفلا

 نم درفلا ىلع ًاضورفم عمتجملا سيلف . نيرحخاسلل ةيرخس اهلعج الو « اهردق نم اذه صقن

 رعشيو « هعم نواعتيو « هريغب سناتسي نأ درفلا سفن ين ةحلملا ةبغرلا كلت الولو . جراخلا
 مم « درفلا سفن نم ةعبان ةيسقن ةقيقح نذإ وهف ؛ عمتجملا دجو امل < هدوجو ي ةحارلاب

 . نيد الو ماظن هيلع هضرفي

 . « عمتجملاو درفلا » لصف وه ثحببلا اذه يف ًاصاح ًالصف اه اندرفأ ةطقنلا هذه ةيبهألو

 عوضحخ هتاذ تقولا ي وه < عمتجملا تارورضل عوضخلا نا ىلإ ريشن نأ انه انيفكي نكلو

 . هيلإ بيجتسي الأ هدعسي الو « هتباجإ نع هل ىنغ ال ‹ درفلا سفن يت ليصأ يسفن عفادل

 لبقو ًالوأ هتاذ درفلا ةحلصمل اميف روظنم « مالسإلا ابضرف يلا دويقلا نأ مهلا نکلو

 هلاقع نم ناسنالا قلطأ ول « ضرألا ىلع رحا ماظن يأ وأ « مالسإلا نأو ... ءيش لک

 . ديعبلا وا بيرقلا يت ررضلا خلباب هيلع كلذ داعل

 نوعودخملا ملعيلف ‹ فطاخلا هقي رب ةقيقحلا هذه ىن اکیرمأو ابروأ رضاح ناك اذإو
 اوملعيلو . هب يدانن ام لث نوداني مسفنأ ناكيرمألاو نييبروألا ءالقع نأ ىتي ربلا اذهب

 ةضيخبلا هرامث ينوي نأ دب الو « لاح يأ ىلع دوجوم وهف « ًانيح رتتسا اذإ رطخلا نأ كلذك

 لوأ دنع اہيتبکر ىلع توه يلا اسنرف يف ًالعف راهلا هذه ضعب یتآ دق وه لب . موی تاذ

 نيبرح بوشن يف كلذك هرامن ىتآو . نيرفاظلا يدجتست ةليلذ ةعضاح « نالألا نم ةبرض

 كلت كلذو اذه ريغو . هلك ماعلا كالہب رذنت باوبألا ىلع ةثلاثلاو « نرق عبر ين نيتيملاع

 يلا خلا .. مدلا طغض عافترا تالاحو « ةيسحلاو ةيبصعلا تابارطضالاو ةيسفنلا ضارمألا

 ' ! نيلفغملاو نيعودخملا مامأ ىلعألا لثملاو « قالطنالاو ةيرحلا دلب « اهتاذ اكيرمأ ين رشتنت

 . ذيفنتلاو ريكفتلا ي هل هتلا اهحنم يلا ةيرحلاب ناويحلا نع زيمتيل ناسنالا نإ

 نيعت يلا يهو « هتانکسو هتاکرح هيلع ضرفت يڼلا يه . هتزيرغ دودحب ديقم ناویحلاف

 . دسجلا تاجاحل ةباجتسالا ىدم هل نيعت اهنأ كلذ نم مهأو ؛ هطاشن ىحاون هل

 ‹ كلذك ةزيرغلا عفادب ءاذغلا نم ةنيعم ًاناولأ ىقتنيو « عوج نيح ةزيرغلا عفادب لك أي وهف

 خسفتلا تامالع نكت مل ۱١٠١( يلاوح ) ةثلاثلا ىتح لب )۱١۹١۲( باتكلا اذه نم ىلوألا ةعيطلا تردص نيح (۲) و (۱)
 ء نولداجملا ابيف لداجب نا نم حضوا مويلا اہنكلو . مويلا يه امك ةحضاو تدب دق ةيب رغلا ةراضحلا يف رايبنالاو

 ! نريلصألا اب احصأ اهداسشب فرتعا نأ دعب
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 فدهو . ءافتك الا دح هتزيرغ هل ررقت نیح ماعطلا نع فكي وه مث . ةدارا الو هل رايتحا ال

 دحلا نع ماعطلا ين فرسأ ول ناويحلا نع ررضلا عنم وه ‹« دحلا اذه ريرقت نم ةزيرغلا

 هتعيبط ىلع ناويحلا ماد ام ًايزيرغ دحلا اذه لظيو . ليئو همضه ةقاط حم بسانتي يلا

 لضي دقف « هماعط ىلع لوصحلا ي ناسنإلا ىلع دمتعي راصو < سنۇتس ۇتسا اذإف . هترطفو

 ‹ ضرغلا يدؤي يذلا ردقلا ديدحت هيعار ىلوتي نأ ذئنيح مزليف < ةزيرغلا يده نع ًانايحأ

 . ناويحلا ىلع ررضلاب دوعي الو
 ةوسكلا هذه عزنو ‹ دربلا دنع ناويحلا ةوسكب موقت - تاناويحلا ضعب ي - ةزي رغلاو

 هدعوم نع هريخأت كلم نأ نودو ‹ كلذ ين ةدارإ هل نوكي نأ نود ‹ رحلا روهظ دنع
 . هم دقت وأ

 حاقلل ىشنألاو رك ذلا اهيف جيمي ةنيعم مساوم ناويحلا دنع هلف يسا طاشنلا امأ
 . ةلواحملا نع هرودب رك ذلا كو < رك ذلا ىلع ىثألا تعنتما مسوملا یهتنا اذإف . باصحإلاو

 هلمتحت ام رثكأ ردق ناويحلل يويحلا طاشنلا نم كلهتسي الأ ةزيرغلا نمضت اذهب و
 يعيبطلا ناوألا ليق اهدارفأ نم درف ةايحلا ىلع عيضيو « للحتيو هدسج دسفيف « هتعيبط

 . ! هک الپتسال

 . هادمو ذيفنتلا ةقي رط يف لقألا ىلع « ةزيرغلا ديق هنع عزتف هقلاخ همرك دقف ناسنإلا امأ
 يلا ةقيرطلا ي رح وهف ‹ لحادلا نم هيلع ةضورفملا عفاودلا يف ًارح ناسنإلا نكي الإف

 . بيجتسي نيح هيلإ بهذي يذلا یاو ‹ عفاودلا كلتل اہ بيجتسي
 دودحملا هسفنل مقي مو ‹ ىدملا ىصقا ىلإ ةيرحلا هذه ناسنأالا لختسا ول ثدحب اذا

 ؟ لوقعملا ءافتك الا دح دنع ضقت فقت يلا

 . ءافتك الاو ةداعسلاب روعشلا ىلاإو « ةعتملا ةدايز ىلإ یعدآ اذه نأ ءاطسبلا ضعب نظي

 انيلع رفويو « لدجلا ىسحي يبيرجتلا عقاولاف ؛ تايرظنلل ًاكورتم سيل اذه يأ رمألا نكلو
 شاقنلا

 سانلا ضعبف . قيدصتلاو مهفلا ىلإ برقأ هيف ثيدحلا نوكي دقف « ماعطلاب ًادبنلو
 حالمأو تانيماتيفو تانيتورب نم دسعلا ةجاح هبلطتت يذلا دحلا نع ماعطلا ي فارسی

 نم نولانيو « ةدايزلا هذهب نوعتمتسي مبنا رمألا ئداب ي ملا ليمو <« یرحخأ رصانعو

 . ماعطلا نم لوقعملا ردقلاب عنقي يذلا <« يعيبطلا درفلا لاني ام رثكأ ةذللا

 عيشي ال ةجرد ىلإ لصيو « موي لك ًامہن دادزي لوكألا اذه اذإف < رحت مايألا نكلو

 . « !! ناعجف » ةماعلا لوقت امك حبصيو . ماعطلا نم هيلإ مدق امهم ًادبأ اهيف
 ينتكت دعت ملف « يعيبطلا مجحلا نع تعستا دق هءاعمأو هتدعم نإ ؟ كلذ ثدح فیک

 لا دوعت یتح 2 ُلتمت داکت امو . ةلثاه ةمخض تايمك نم اهثلل دب ال حبصأو « داتعملا ردقلاب
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 رعشي يلا ء ءالتمالاو ءافتك الا ةذل مهلا اذه دقفي اذكهو . ديدج نم ماعطلا بلطو غارفلا

 . ةايحلا هل بيطت ال ًاَقلعم هّرمع لظيو « يوسلا صخشلا اهب

 وه امتاو . عنتر وأ لك أب نأ هديب دوعي الف هدبعتست ماعطلا ةوہش نأ كلذ نم رثكأو

 ‹ هلک هنایکف . اهعم هتیرح كلم الو هدوقت ثيح اهعبتي « ةوہشلا هذه ىلإ دودشم ًادبأ

 ‹ ةيهش ةلكأ ين هتابغر رصحنتو . هادعتي ال دحاولا عوضوملا اذهب دودحم « هطاشنو هريكفتو

 نذإ ةراقح ةبأف ! ءاينغألا دئاوم ىلع ًأندت ًاريقف ناك نإو . هلاومأ ايف قفنأ ًاينغ ناك اذإف
 ثیح ىلا عافترالا نع هب دعقتو « هتيناسنإ همرحتف كردلا اذه ىلإ ناسنإلاب طبت يلا كلت

 ؟ بارشلاو ماعطلا نم عسوأ ىرخأ قافآ ىلإ « مهحاورأو مهراكفأب « اوعفتري نأ رشبلل يغبني

 نأ اه ینأو ؟ یقترت یتم ؟ ماعطلا ةمقلب ًادبأ نيلوغشم اهدارفأ نوكي يتلا ةايحلا ريصت ضيكو

 ؟ عيمجلا ىلع ريخلاب دوعت يلا تاعرتخملاو راكفألاو رعاشملا ىلإ لصت

 عضيو « أدبلا حيبيف . ٠ اوفرست الو اوبرشاو اولك ١ : مالسإلا لوقي نذإ اذه لجأ نم

 . هئاقتراو هتعفر ىلا مث « درفلا ةمالس ىلإ ًالوأ فدمت يلا دويقلا + ذيفنتلا ين دويقلا

 مالسإلاو . قاطي ال ًاباذع ةايحلا حبصت اهرب أل « ةحارل لإ ةجاح يف اثم مسججاو

 . « ًاقح كيلع كتدبل نإ » : ميركلا ينلا لوقيف « كلذ ظحلي

 عاتمثسالا ةدايز ا یعدأ هنأ رمألا ئداب ي نظي يذلا « ةحارلا ي فارسإالا نکلو

 رعشي لوسكلا نأل . ةعتم سيل لسكلاو . ءاخرتسالاو لسكلا ىلإ ًالجآ وأ ًالجاع ي ذؤي
 « ةيكيناكيم » نأل « لانملا ةزيزع ةينمأ طاشنلا ريصي لب . طاشنلاو ةكرحلا نع « زجعلاب »
 امتازارفإ ددخلا ز رفت الف < اهلمع ءادأ نع لسكتف ةحارلا ين فارسإلا اذهب اهلك رثأتت مسجلا

 يدؤتو مومسلا مك ارتتف اهطاشن نع تالضفلا درطت يلا ءاضعألا دعقتو < بولطملا ردقلاب

 . لومخلاو روتفلا ىلإ

 تاطشنم ىلإ فرتملا لوسكلا جاتحيو . باذعو ضرم ىلإ ةوج رملا ةعتملا بلقنت اذكهو
 نأ عيطتسي ناك ‹ طاشنلا نم لوقعم ردقب عتمتسي يكل « هتحصو هلام كهنت ةيداع ريغ
 . لوقعم دح دنع فقو ول رسيو ءوده ي هلانپ

 هفادهأ نم نوكي « ةركنم ةضيغب ةروص يف هروصيو « فرتلا مالسإلا مرحي نيحف
 ةعتم نم لوقعم طسقب عاتمتسالا هل ئيهت ةيوس ةلاح يف هب ظافتحالاو « هتاذ درفلا ةمالس
 . ةايحلا

 . برغلا يت الو قرشلا يف | لادج ىلإ جاتحت ال يلا تايبيدبلا نم مالكلا اذه نأ بسحنو
 هنأ < فرشلا يف مهديبعو نويب رغلا ىريف . ةيسنكاأ ةلأسملا لوح ربك ألا لدحلا رودب او

 ‹ هباصعأ ىلع مئادلا اهطغض نم غرفي يكل < ‹ ايف ةلماك هتيرح درفلل قلطت نأ يغبني
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 داسفو ‹ ةزيرغلا ةعفد ةدهاجم يت دهجلا اذه عيضي نأ نم الدب « عفني ال هدهج صصخ و
 . داهجلا كلذل ةجيتن باصعألا

 . ًاعيمج اهفارطأ نم هيف اهئحبن لقتسم لصفب ةريدج اهلعجب ام اهتيمهأ نم ىرن ةلأسم كلتو
 يت ةيسنجلا ةلأسملا نأش نإ : لوقن نأ مالسإلل ةماعلا ةرظنلا طسبن نحو انه عيطتسن انكلو

 رظتلا راصق نظب دق < < سفنلا وأ دسحلا تاوهش نم ىرخأ ةوش لك نأش وه « ددصلا اذه

 يضقي وأ حللا اهطغض نم للقب نأب يرح « هيعارصم ىلع اهمامأ بابا حتفو اهتحايإ نأ
 داعتبالاو مهراكفأب اهنع فارصنالا ىلع سانا ردقأف . كلذ بذكي معقاولا نكلو .
 «نيعتمتسملا» للو ء مبل اقذأل اهيف نيقراغلا مه اوسيل - تقولا نم ةرتقل ا ايار

 فارصنالا نع نوزجاع كلذك مه نيمورحملا نأ حيحص ١ نيح لك يف ةحاغلا اهدنا

 ابر لب « ًازجع مهنم لقأ اوسيل اهيف نيفرسملا نأ مهملا نكلو . اهئارغإ نع داعتبالاو امنع

 لثاسو نم اه مدقي ام ةدايزب عيشت ال « تاوهشلا ةيقبك « ةوهشلا هذه نأل . رکا اوناک

 ‹« ةحار ي هبحاص كرتي الو اده ال ًاباذع حبصت ىتح « امنو ًالاعتشا دادزت لب < عابشإلا

 بلط همزلتسي يذلا ‹ مئادلا دهجلا لمتحي هدسج الو « يتيقحلا عاتمتسالاب رعشي وه الف
 1 محري ال رفاک ًامظل ‹ رمتسملا ءأاوراللا

 نم رطخأ - طاشنلا يحاون نم ريثكل اهومشو اهقمعتو اهفنعل - ةوبشلا هذه نإ لب
 نأل « مئادلا ًأمظلا ىلإ هرودب يدؤي يذلا « مئادلا غيرفتلا امه حابب نيح ىرحأ ةوش لك

 هلقع هيلع دسفت نأب ةليفك يهو . دشأو فنعأ نوكي ةلاحلا هذه يث ناسنإلل اهدابعتسأ

 وزني ًادسج ةيابنلا ين حبصي ىتح <« لالحنالاو طوبهلل ةضرع هلعجتو « هباوصب بهذتو

 جئاه ناويح هنأ ىلع ًالضف « ناويحلا یوتسم نع هحورب الو هرکفب عفتری ال « ةمیهہلاک

 . ماودلا ىلع
 ‹ ادبملل ثيح نم اهب فرتعي نا دعب « ةيسنحلا ةوہشلل دودحلا مالسإالا عضي نيحف

 ىلإو « درفلا نايك ظفح ىلإ ءيش لك لبق فدہي اعإو . ًاطابتعاو ًاًكحت كلذ عنصي ال
 . ةصاخلا هتحلبصم

 يف كلذك اهعبتي لب « بسحف دسحلا تاوہش ي ةماعلا ةدعاقلا هذه ىلع ريسي ال وهو

 . ةماع ةفصب « كلمتلا » وأ . لاملا ةوشك : ةيسفنلا تاوهشلا

 يف روعش اهنإ ثيح نمو <« ًاديملا ثيح نم اهب فرتعیو اهحيبي هنأ لبق نم انّيب دقف
 . ةثيدحلا ةيعا مجالا بهاذملا ضعب عنصت امک ٤ هب ساسحالا ةدراطم اللو هتبک يغب ال سفنلا

 ةلاح فرعن انلكو . ةميقم ةدعقم ةحماج ةوہش ىلإ هب بلقنت هقالطإ ىلع هتحابا نكلو

 دقو « نوما باذع كلذ يأ لمتحيو « هعمج ي اهلك هتايح يضقي يذلا « لالا عماج »

 عتمتسي الو . « لاجرلا قانعا صرحلا لذأ » : رعاشلا لوقي امك هيلع لوصحلل هسفن لذي
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 اذكهو . لبنأو عفرأ ىرخأ ةياغل ةليسو ال « هتاذ يف ةياغ حبصي هعمج نأل . هلك كلذ دعب هب
 ‹ راكفألل ًاقلقو « لابلل ًامئاد الغش « لالا نم راثكتسالا نم ةمجانلا ىلوألا ةذللا بلقنت
 ! ةرثك لاملا دادزا املك ةدح دادزي لب « يوتري ال ًاعشجو

 سأكلا برشأ نيح يتإ» : لوقي ذإ نيريكسلا دحأل رُبعم لوق انه ينرضحيو
 تاوہشلا ىلع قابطنالا ديدش وهو « ! ةينأث ساک یا جاتحي ًادیدج ًاصخش حبصأ ‹ لوألا

 جاتحي ًاديدج ًاصخش حبصي تاهينجلا نم ًانويلم كلم يذلا نإف . ةصاحخ لاما ةوہشو ًاعيمج
 ! اذكهو < رخآ نويلم یا

 ةضفلاو بهذلا نوزتكي نيذلاو » : كلذ يف نآرقلا لوقيو زتكلا مالسإللا مرحي نيحف

 . « ملأ باذعب مهرشبف هللا ليبس ين اہنوقفني الو
 الو ةضف وأ ًاربت وأ ًامهرد وأ ًارانيد عمج نم » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقيو

 .. « ةمايقلا موي هب یوکی زنک وهف هللا لیبس يف هقفني الو میرغل هدعی
 يذلا باذعلا نمو <« هست نم هتيامحو « درفلل ةميلسلا ةرطفلاب ظافتحالا هفده نوکی

 . دودح الو دویق الب كرت ول هيف عقي

 ينلا دويقلا نأ يه : ءاعدا الو ايف لحم ال ةدكؤم ةركفب ضارعتسالا اذه نم جرخت

 روظنم دويق يه - روعشاللا يف اهتبك نم طاتحي نا دعب - درفلا تاوہش ىلع مالسإلا امضرفي
 ! دابعتسالاو مكحتلا ةومشل هيلع ةضورغم تسيلو « درفك درفلا ةحلصم ايف

 يف دارفألا نم هريغب عمتجي نيح هحلاصل ًاضيأ هيلع ةضورفم هتاذ تقولا ين اهنكلو

 عمتجملا نأ ىلإ- - لصفم ثحب يت اہیلإ دوعأس لبق نم ةرباع ةراشإ ترش دقو . عمتج ةثيه

 ىلع تضرف ًادويق نأ ولف . اہتودب ةايحلا الو اهنع "ءانغتسالا عيطتسي ال درفلل ةيسفن ةجاح

 عمتجملا اذه نأل « درفلا نايك ىلع تاثتفا كلذ ين ناك ال « هدخو عمتجملا حلاصل درفلا

 يلا دويقلا نأ « مالسإلا ىلإ ةبسنلاب هدكؤأ نأ دیر يذلا نكلو . عقاولا ي هنايک نم ءزج

 ىلع ةظفاحملل لبق نم هيلع امضرف يلا دويقلا اتاذ يه < متجملا اصل درفلا ىلع اهضرف
 - ةلقتسم ةيصخشك - درفلا ةحلصم نيب مالسإللا ين ضراعت الف . ةيدرفلا هتححلصمو هنايك
 ًاعم نالمعت نیتبعش وذ دیق وه ضرفی دیق لکو . ريبكلا عمتجملا نم ءزج وهو هتحلصمو
 يه حابت ةيرح لكو . عمتجملا ةحلصلل ىرخألاو ‹ درفلا ةحلصمل امهادحإ : دحاو نآ يفو

 . عمتجملا حلاصل رحالاو <« درفلا حلاصل امهدحأ : دحاو نآ ي نیفده تاذ ةي رح كلذك

 . ةلثمألا كلذل برضنو

 نزاوتب لخب فارسإلا كلذ نأل : يعاتجا فده بارشلاو ماعطلا ين فارسإللا عنم نإ

 رثكأ نوكلهتسي دارفألا ضعب لعجم ذإ « بارطضالاو ىضوفلا ىلإ يدؤي ًالالخإ عمتجملا
 . ماعطلا نم مه مزاللا ردقلا نودجم ال دارفأ دجوي نأ انح كلذ ىلع بترتيف « مهل يغبني امت
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 ىلإ يدؤي هرودب اذهو . نيمورحملا سوفن يف دقحلا لغلغتو « بولقلا ريغت كلذ نم ًأشنيو
 ريخلا نم ةيرشبلا طاشن لوحتيو ‹ رومألا ريس برطضيف . نيفرتملا نيدجاولا ىلع مهتروث
 . هيركلا رشلا ىلإ وج رمل

 نم دئازلا ذحأب يضقي وهو < دارفألا عومجم ةحلصم هب دوصقم عنملاف . حيحص كلذ

 دارفألا كئلوأ ةحلصمل يرورض تقولا تاذ يأ هنكلو . نيمورحملل هئاطعإو نيدجاولا
 . لبق نم انيب امك نيفرسما

 ىلإ ايف حضاو يعاتجالا لماعلاو . بارشلاو ماعطلا ةوش ىلإ ءيش برقأ لالا ةومشو
 راب كرتت نيح عمتجملا يف بارطضا لك ببس عقاولا يف يهف . - ناب لإ جات ال ةجرد

 ًادیدش ءاذيإ  دارفألا ةيقب يأ - عمتجلملا يذژي لاما ةوہش هكلمتت يذلا درفلاو . دو

 یان هنآل كلذ . ءامسلا الو رضراا اهرفتت ال هب رج مهق يآ مرجیو ٤ داخ دنع قب ال

 . ىنعمو ًاسح ةفيظنلا ةيناسنإلا ةايحلا قح نم فولألاو تالا مرحي  درف وهو  ةطرفملا
 سبلمو بارشو ماعط نم «‹ ةيسيئرلا هبلاطم دسجلا نامرح دنع هررض فقي ال رقفلا نأل
 يغبني امع ',. '-وبطاو < هراكفأو ريقفلا رعاشم داسفإ ىلإ كلذ ىدعتي لب ء« مرتحم نكسمو
 ‹ ةرعادلا مهتاوهش ءاضرإل مهيف ىنفيو ءاينغالل لذتسي نأ امإ وهف . هيلإ فدہت نأ ةيناسنإلل
 دقحلاو « مهيلع دقحي نأ امإو .. شيعلا ةمقل ىلع لوصحلل اياغبلاو نوداوقلا عنصي امك
 ف ةريطحخ تابارطضا نم هنع مجني امع ًالضف ‹ ةيناسنالا ةهج ولا نم فيظن ريغ روعش

 . ةصاحخ هنم اوملظ نيذلا بيصت ال « عمتجملا

 تضرف يلا دويقلا نأب نظلاب يرغي ثيحب حوضولاو ةوقلا نم وه لب حیحص اذه
 هذه نا عقاولا نكلو . درفلا باسح ىلع < عمتجملا ةحلاصم الإ اهب دصقي مل لاملا ةوش ىلع
 ةحلصم © لا تاذ يو كلدك اہ دصق دق « ةماعلا مالسالا ةرظن عم ًايشم <« دويقلا

 هذاقنال لب - بسحف لاما لإ مئادلا عوحلا نمو < هسفقن نم هذاقنال ال  ةصاخلا ررفلا

 « اپناذ هتایح هنومرحپ دقو « كاع ام هنومرحيف نوروثي نيح هيلع نيمو رحملا ةروث نم ًاضيأ
 , دحاو عيرشت ي عمتجملاو درفلا ةحلصم دحعت اذكهو ةماعلا تابارطضالا ي ثدحي امك

 هلباقي بناج نم فرتلا نأل « قباسلا ثيدحلا عم ىشمتب ب فرتلا ةوہش نع ثيدحلاو
 ىلاسكلا عمتجم نأ اذه ىلإ فاضي . عمتجملا رارقتسا كلذب لتخيف « رخآ بناج نم نامرحلا
 كلذب ضرعتيف « هنايكب ظفتحب يكل انع ىنغ ال يتلا ةوقلا بابسأب ذخأي الو ء ًادبأ يتتري ال
 . اهطاشنو اهتوقب ةظفتحملا ىرخألا تاعمتجملا نم دابعتسالاو وزغلا رطخل

 نم انیب امک  هنکلو < عمتجملا حلاصل ضرف دق فرتلا ةوہش ىلع ضو رفملا ديقلاف
 . تقولا نيع يت هتاذ درفلا ةحلصمل ضو رفم - لبق

 ىضوفلا نم جتني نلف « كلذك حضاو اهنم يعاتجالا بناج لاف « ةيسنحلا ةوهشلا اما

A 



 كلذ نم مهأو . سانلا فطاوع بارطضاو ةرسألا ككفتو باسنألا طالتحا الإ ةيسنحللا
 هعفدی عزاوب رعشی الو < عمتجلا ةحيصل خيصي ال ينانأ درف هتاوش يف قرغتسي يذلا درفلا نأ

 هذه تناك دقو . ةلودلا وأ عمتجملا حلاصل « هيلع ةيلوتسملا هذئاذل ضعب نع لزانتلا ىلإ

 . سوسلاك اهنايك ين تر لب « اهدضع ي تتفو اسنرف تفعضأ يلا يه ةحخراصلا ةينانألا

 مهفطعتستو ‹« نيحتافلا يدجتست ةليلذ ترخ ىتح ناألا نم ةبرض لوأ تهجاو نإ امف

 ! ! تارئاطلا لبانق اهمطحت نأ اهريحاومو اہصقارمو سيراب رئامع ىلع
 نكلو . لادج الب عمتجملا حلاص اهيف يعور دق ةيسنحللا ةوهشلا ىلع ةماقملا دودحلاف

 ةايح نم هتاذ درفلا ذاقنإ كلذك ًادوصقم ناك لب . دوصقملا هدحو نكي مل عمتجملا حلاص

 . رارقتسالا مدعو باذعلا
 « » و

 مسجلا تاوهش ىلع مالسإلا اهميقي يتلا دودحلل ةجودزملا ةعيبطلا كردن ةلثمألا هذه نم

 . ًاطابتعا الو ًاككحست اہضرفب م مالسإلا نأ كردنو . سفنلاو

 ءءادتعالا مدع لفكت يلا نيناوقلا نسب يأ ‹ عيرشتلاب دودحلا هذه ةنايص مالسإلا ىلوتيو

 < ةنكمن ةهجو لك يف يويحلا هطاشن هجويو « عتمتسيو ‹ لمعي نأ درف لكل حيت ينلاو

 ةصرف ريغلا اذه ىلع قيضي الو « ءايحألا نم هريغ ًادحأ هلك كلذ ءانثأ ين يذؤي ال ثيحب

 . ةايحلاب عاتمتسالا

 ضرألا نم عينت يتا « ىرخألا مظنلا يث اهريغل تسيل ايازم مالسإللا ين نيناوقلل نكلو

 . دارفأ نود درفل وأ ‹ ةقبط نود ةقبط باسحل لمعت يتلاو « ءامسلاب لصتت الو

 ضرف دق مالسإلا دودح نم دح لك نأ نم « لبق نم هانركذ ام وه ايازملا هذه لوأ

 نم هريغ عم ةعامحجلا يل وضع وهو كلذك هحلاصلو ‹ ةلقتسم ةيصخشك درفلا حلاصل

 . دارفألا

 فقي ذإ هنأو ‹ ضورغملا ديقلا ءارو نم دوصقتملا فدملا وه اذه نأ درفلا سحي نيحو

 نم تقولا سفن ين كلذك هيمحي « دارفألا نم هريغ يذؤي اليكل هتاوہش ضعب ققيرط يف
 . ءانفلاو رامدلا ىلإ هدوقت نأ هسفن تاوہش نم هيمحي لب . ءاذيالاب هيلإ دت نأ هريغ تاوہش

 ىلع لمعي الو « اهاوز ینمتی الو ‹ نیناوقلا هذه للع هسفن نغطضت ال اذ سحب نیح

 لصف ين ليصفتلاب اذه نع ملكتنسو « كش نود ةذاشلا تالاحلا يت الإ ) اهيلع ضاقتنالا

 اهروصي يلا ةفينعلا ةيهاركلا ةقالع يه عمتجملا نيبو هنيب ةقالعلا نوكت الو ( باقعلاو ةمب رجلا

 لوغلا نوكي نل ةلاحلا هذه ين عمتجملا نأل <« نييليلحتلا سفنلا ءاملع نم هريغو ديورف
 زجحي يذلا مزاحلا قيدصلا وه امنإو « هنايك مطحيو هقحسيل درفلاب صب رتي يذلا سرتفملا
 . كاكتحا نودب منيب اميف نواعتلا ىلإ مهوعدي مث « مهنيب حلصيو « نيمصاختملا دارفألا نيب
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 ةحلصمل ًابيلغت نوكت نأ نم ةظحللا هذه ىلإ جنت م ةيضرألا نيناوقلا نأ ىرخألا ةيزملاو

 . ضرألا رهظ ىلع ةفورعلا مظنلا لك كلذ ي يوتست . دارفأ ىلع درف وأ « ةقبط لع ةقبط

 « يعويشلا ماظنلا ين نييلامسأرلا نعطو « يلامسأرلا ماظنلا يف نييعويشلا نعطل عمتسن نأ ينكيو
 فرحنل .. يطارقم دلا ماظنلا يت تايروتاتكدلاو ‹ يروتاتكدلا ماظنلا ين تايطارقمبدلا نعطو

 نأو ‹ فثاوطلاو دارفألا ةيقب باسح ىلع ةفثاط وأ ًادرف ىعار دق ءالؤه نم ماظن لك نأ

 ربك أ لانيل « وه هحلاصل نيناوقلا غوصي بوعشلاو لودلا هذه ين هرمأ ىلع بلي يذلا
 . نيرحلالا باسح ىلع عاتمتسالاو ةيرحلا نم م طسق

 يمجا وأ ‹ عيمجلل لمعلاو زبخلا وأ « ةاواسملاو ءاخإلاو ةيرحلاك ةنانطلا ءامسألاو
 نمضت ةقيرطب قبطت نيناوقلا نأ يهو « ةقيقحلا ينخت نأ عيطتست ال حلا . . ءاوس نوناقلا مامأ

 . ةيرحو ةلادع مألا رثكأ ين ىتح « نيبولغملا 'حلاوص ًاريثك اهينعت الو « نيبلاغلا حلاوص
 حلاصم يمحي - ةيطارقعدلا ي ىلعأ لشم سانلا ضعب رظن ين يهو -ًالثم ارتلج لا ين نوناقلاف
 وهو . رضاحلا تقولا يف نيتقبطلا نيب ًايفخ عارصلا نكي امهم « لامعلا دض يلامسأرلا ماظنلا
 ىلع ةمئاق تناك اهتكرح نأب حرصت يهف ايسور امأ . حرصأو كلذ يف حضوأ اكيرمأ يف
 ! كاللا ةقبط « قحس » و لامعلا ةَقبط ديوست

 نيب ولغملاو نيبلاغلا نيب لاحلا تابلقتل ةضرع ًامثاد وهف ضرألا نم عيني نوناقلا ماد امو

 «نويعقاولا» نويب رغلا هلوقي ام ًامئاد هيلع قدصيو . هلك ٰيملاعلا عمتجملا يتو « ةدحاولا ةمألا ي

 ةيامحل ىوقألا ةقبطلا اهعصضت اهعضت نيناوقلا نأ نم « مالسإلا ايف اع مظنلا لك ىلع ًأطخ هنوممعيو

 . اهحلاصم
 . ءامسلا يحو نم وه امنإو . ضرألا ىلع ةيعيرشت ةثيه هعضت ملف يمالسإللا ماظنلا امأ

 ًاعيمج كئلوأو ءالؤه نأل < دارفأ ىلع درف الو ةقبط ىلع ةقبط بيلغت ي ءامسلل ةحلصم الو

 ء اوقلخ هللا ةردق نم <« ريخألا مملآم ثيح نمو ‹« مهؤشنم ثیح نم ءاوس مهو « هللا دابع

 الإ دحأ ىلع دحأل للضف ال < دحاو نازيم ًاعیمج مهبساحيف ةياہنلا ين نودوعي هللا ىلإو

 . ىوقتلاب
 ىلع ًادحأ لماجي الو < عيمجلا حلاصل « عيمجلا ىلع قبطي ماظن ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 نوتاقلا مام مهلك < دبعلاو فيرشلا ‹« ريققلاو يغلا » موكحيملاو مك احلا : دحأ باسح

 . ءاوس

 : نآرقلا لوقي . دوشم يخ رات عقاو وه امنإو .. ءاوهلا يت قلطي ًامالك اذه سيلو
 هللا لوسر لوقيو « یوقتلل برقا وه اولدعا « اولدعت الأ ىلع موق نانش مکنمرجم الو ١
 اذإو « هوكرت فيرشلا ميف قرس اذإ هنأ مكلبق ناك نم دسفأ امنإ » : ملسو هيلع هللا لص

 . « اهدي دمحم عطقل دمحم تنب ةمطاف تقرس ول هللاو . دحلا هيلع اوماقأ فيعضلا ميف قرس
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 .. شیرق نم فیرش هنآ الو ‹ هدلو هنأ كلذ نع هعن ال « رمخلا ىلع هنبا دلج رمعو
 لثل ةضرع ماظن لكف « هقيبطت تدسفأ فورظ تءاجو « رمتسي مل اذه ناك اذإف

 وه ثيح نم هنع ثدحتن انه نحنف . لاح ةيأ ىلع مالسإلا ىلع اذه بسحي الو « كلذ
 دج نيتلاحلا اتلك يقو . يلمعلا قيبطتلل ةلباق ئدابم وه ثيح نم مث « ًالوأ ةيرظن ئدابم

 رحخآ ماظن يأ يأ ةعمتجم دجوت ال اياز درفتم ماظن هنأ نم هيلإ بهذ ام فص ين دهاوشلا

 دبع نب رمعو « يلعو « رمعو ركب يبأ نمز ي هقيبطت نكمأ ام نإو . ضرألا رهظ ىلع
 فورظلا نع انه انشحبم سيلو . فورظلا كلذل أيت نيح ًامثاد قيبطتلل حلصيل « زيزعلا
 ام لكف . ةيسفنلا ةهجولا نم مالسإالا يف ثحبن امنإو . مالسإلا مكحل نكت يلا ةيسايسلا

 . كلذ داري نيح ًايلمع هقيبطت نكعم ةيسفنلا ةيحانلا نم زاتمملا ماظنلا اذه نأ نذإ انمهب

 رمش « ىرعأ ةرم ثدحب نأ نكعب امو « خبراا ي ةرم ثدح امك « قبط اذإف

 رخآ ًادرف يباحت الو < رخآ درف حلاصل هملظت ال « ءامسلا نم ةلرنملا ةعيرشلا نأ ملسملا درفلا

 _ًأطحخأ اذإ وه هدض -اهذيفنتب لكوملا وه طقف مك احلا سيل هنأ كلذك رعشيو . هباسح ىلع

 هسقن ىلع اهذفني امك « مك احلا اذه مهيف ام نيرحآلا ىلع اهذيفنتب بلاطم درف لك امنإو

 نع لوثسم مكلكو عار مكلك » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقل ًاقيقحت « ءاوسب ءاوس

 عطتسي مل نف « هناسلبف عطتسی مل نف « هديب هریغیلف ًارکنم مکنم يأر نم » : هلوقو « هتیعر

 . « رثاج ناطلس دنع قح ةملك داهجلا لضفا » : هلوقو « ناعألا فعضأ وهو هبلقبف

 نوناقل ًاعيمج مهعضختو موكحملاو مك احلا لمشت يلا ةقلطملا ةلادعلا هذهب قتثي امدنع
 . ابلع ضقتني الو اهنع عفاديو « ةعيرشلا هذه بحي <« هللا نم رداص دحاو

 . عمتجملا ظنت رمأ اهدحو نيناوقلل لكي ال - كلذ عم - مالسإلا نأ ىلع
 وأ <« ةليحتسم هنودب ةابحلا حبصت يذلا < مظنتلا نم ىندألا دحلا لفکت نيناوقلا نإ

 . نایک الو ام رارق ال یضوف حبصت

 ةبغر ةيرشبلا يف . ىندألا دحلا اذه دنع ضقت نأ يغبني ال مالسإلا رظن يف ةايحلاو

 جرادم ىلإ لوصولاو < ةفرعملا نم ةديدج نيدايم ماحتقا ي ٤ مدقتلاو روطتلا ي ةمئاد

 دحللا دنع تلظ يه اذإ عفترتو مدقنت نا ةيرشبلل ققحتي الو . عافترالاو ومسلا نم ةديدج

 . هادعتت ال ىندالا

 مرحي ملو ‹ هتاوهشو دسحلا عزاون تبكي ملف ةيناسنإللا ةرطفلا ىعار دق مالسإللا نأ امكو

 .. ةرياسملا ضعب اهرياسيو عزاونلا كلتب سحي نا ناسنأالا ىلع

 ا ئييف « عافترالاو ضوہألا يت ةمئادلا ابرو ةيناسنإالا ةرطقلا يعاري كلذك وهف

ESامہنیب نزاویو « هتایح يرطش ناسنالل ققحي  > 
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 . كاذو فدهلا اذه هب ققحتي « ةياهلا يف ًادحاو ًارمأ ناحبصيل ىتح امهنيب جزع لب
 . حضوا امئاد لاخملاو

 دحلا دنع فقي الو امهيف فرسيف « بارشلاو ماعطلا ةوبش ناسنإلا ىلع يلوتست نيح

 نايك يق ةايحلا ظفح نم لوألا ةايحلا فده ققحتي الف « ررضلاب كلذ هيلع دوعي « لوقعملا

 تقولا تاذ ين هيلع عيضيو « هطاشن ددبيو « هءاضعأ بطعي فارسالا نأل <« درفلا اذه

 هريكفت لك نأل - ةليصألا ةايحلا فادهأ نم فده وهو - عافترالاو ومسلل ةصرف لك

 . ريقحلا قلغملا ناديملا اذه ين رصحنت هرعاشمو

 فده ماعطلا ةذل نأ دقتعا وأ < هتايح فادهأ يسن دق درفلا نأل ثدحی هلک كلذو

 . عفرأو لبنأ ىرحخآ ةياغل ةليسو تسيلو « اہتاذ ي

 فادهألا كلتب فرحننملا درفلا اذه رک ذت دیعی نأ حیحص ماظن لک ىلع نیعتب كلذل

 ! لك أيل شیعی الو شیعیل لک أب هنأب هرک ذیف « ایلعلا

 نم هل مزاللا ردقلا سجلل ئي نأ لوألا دحاو نأ ين نيفده ققح كلذ عنص اذإف

 هدبعتست 1 يناثلاو - بطعلا نم ةميلس اهظفحيو ‹« تاذلا ظفح ققحي يذلا ردقلا - ماعطلا

 قلطني ام ردقب كراشيو « هحورو هركفب « يقرلا جرادم يت قلطني نأ عيطتسيف ‹« ماعطلا ةوش

 نم ةايحلا فده ًاقيقحت « ةماع ةيناسنالا ةيقرت ين <« ‹ طاشنلا اذه عوت بسحبو « هطاشن نم

 . رمتسملا روطتلا

 ؛ هاوق كانتو ء هلاب لخشتو « هدبعتستف ٠ سنجلا ةوشل هسفن ةناسنإلا كرتب نيحو

 . مهألاو ىمسألا فدملا قيقحت : نع دعق دق ًایناث نوکیو ‹ هسفنب رضا دق ًالوأ نوکی

 يف نم ريکا فام هدسج ي تكر دق سنا ةربش نأ يسن هنأل كلذ نصي وهو

 ةوبشلا هذه هب فصتت يذلا حاحلالا نأو ْ ضرألا رهظ ىلع عونلا رارمتسا وه :

 وأ لعاشلل هلعفت ال ىح.« رفا ةايح لع اشرف هسق دا اله قرف نأ هب لصق دق

 . ةايحلا اهنودب رمتست ال ةياغ قق قيقحت نع ىرخألا تابغرا

 انو < لسنلا يه ةياغ سنجل ا ةوهشل نأب فرحنملا درفلا اذه کد نأ نذإ بجيف

 ظفتحبن نأ لوألا : , تقولا تاذ يف نيفده انققح كلذ انعنص اذاف . اهتاذ يف ةياغ تسيل

 . ضرألا ىلع عونلا ظفحل « لسنلا ىلع ارداق ًاميلس « ةنكمم ةدم لوطأل درفلا اذه مسج

 ىرحألا ةايحلا ةياغ قيقحت ين اهلغتسنف « ةمخضلا ةنحشلا كلت نم ًاءرج قلطن نأ رحنآلاو

 اهددبن نأ كش الو ةراسخلا نم نوكي « حورو ركفو دسج ةنحش : عافترالاو ومسلا نم

 . ريغص قيض نادیم ي
 يوتري ال ًأمظب هسقن بذعي « ىدملا رخآ ىلإ كلملا وأ لالا ةوهش عم درف قلطني نيحو

 ‹ ومسلاو ةعفرلا بلط نع هتاذ تقولا ين هسفن رسحنتو . لالا نم هيدل لصحت امهم حنقي الو
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 . ةيماستملا ةقرشملا ةايحلا ةعفدل داضم ضيغب روعش ةينانألا روعش نآل

 ؛ قاغتإال ةليسو سيلو « هتاذ ين فده لالا نأ هل ليخت هتومش نأل كلذ لعفي وهو

 . ةيناسنإلا دارفأ نم ددع رکا لع ريخلاب دوعي امیف قافناللو

 فادهألا كلتب هرك ذب نا فرحنملا درفلا اذه حالصإب هسفن طوني يذلا ماظنلا ىلعف

 هطاشن لوحبو « هتاذ درفلا اذه يسفنلا ءودهلاو ةعانقلا نم ًاردق اوا كلذب ققحيف « ايلعلا

 . عافترالاو ومسلا يأ اهتعرتل ًاقيقحت ‹ اهلك ةيناسنإلا ةعفرل تقولا تاذ ين

 . ةايحلا رومأ نم رمأ لك يف اذكهو

 ةيرشبلا مامأ ايلعلا فادهألا ةماقإ ! يه تالاحلا هذه لك يت مالسإلا اهعبتي ينلا ةليسولاو

 مراكنأب الإ جوئا نع دملا تاوہش مب تطبم وأ «ابنع اوفرحنا املک اجب سالا ریک ذو

 . ًاعيمج مهحاورأو
 ناسنالا ريك ذت . ةايحلل العلا فادهآلاب مئادلا ريك ذتلا اذه يه « قالخألا » ةمهمو

 نم هلام لثم مه ‹ نورخآ دارفأ هيف هعم شیعی امنإو ‹ نوکلا اذه يئ هدحو شیعی ال هنأب

 تاياغل ةليسو هدسج تاوہش نأب هريك ذتو . تابجاولا نم هيلع ام لثم مهيلعو « قوقحلا

 . تاياغلا كلت قتيقحت ىلع لمعن نأ ًامئاد يغبنيف < عونلا ظفحو تاذلا ظفح يه ىرحأ

 یتح ‹ ضعب ىلع هضعب مک ارتپ مالظب هحور یشغی تاوہشلا عم قایسنالا نأب ًاریخآ هریک ذتو

 ‹ عافترالاو روطتلا ىلإ هعبطب عزني يذلا بناحخلا كلذ ‹ ةيناسنأالا ةرطفلا نم قرشملا بناحلا يح

 ىلع ةرداقلا هتمظعب نمؤيو « اهتقيقح ىلع هتعيبط هل فشكتتل مالظلا اذه ولج نأ يغبنيف

 . حيحصلا هيجوتلا هطاشن هجوي نيح « تازجعملا هبشي ام

 يهو <« ةيلحادلا « ةفاظتلا » طانم يه نال ‹ قالحألاب ًاغلاب ًامانها متي مالسإلاو

 ةيتاذ ةقيرطب « ةعامج يف ًاوضعو ًادرف هلاح هب حلصي ام ىلإ ناسنإلا هيجوت ىلع ةريدفلا

 ء ناسنإلا يأ ةيعاولا ةوقلا « بلط تحت » ًامثاد تناك نإو « ةيروعش ال نوكت نأ هبشت

 . ابتكح ىلع فرعتيو « هيعوب اهشقاني نأ رمألا ىضتقا اذإ
 اهلعجم نأ ىرحأ كلذ نأل <« ديلو وهو لفطلا سفن ي قالحألا روذب رذبب ىنعي وهو

 ء عمتجملا ي درفلا طاشنل يتيقحلا مظنتلا كلذ دعب الإ لكي مث . ناينبلا ةيوق ساسألا ةنيكم

 طبت يتلاو « اہتمهم ماد نع قالخألا ايف تفتت يتلا تالاحلا يف الإ نيئاوقلا ىلع دمتي الو

 بيذہلاو هيجوتلا لك مغر درفلا ةرطف اهيف

 . قالخألا دض ريثك مالك ليق دقو

 ةيج راخ ةوق نم ًاضرف ايلع ةضورغم اهنإو « ةيرشبلا ةعيبطلا عم ىشمتت ال اهنإ ليف

 درفلا عنعو « قالطنالا نم يناسنإالا طاشنلا عنمت تباوك اهنإ : ليقو . ناطلس تاذ ةرطيسم

 ةيسفنلا ضارمألا ين لثمتي يذلا ررضلا نم هب هبيصت امع ًالضف « هتيرحب ةمتلا نم
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 ةيساق ةديدش تناك اهنإو ! ةرباغلا دوهعلا نم اياقب اهنإ : ليقو . ةيبصعلا تابارطضالاو
 هنإو (!) رشلا ي متبغر ةدشو نيشحوتملا كفلوأ رعاشم فنع نم ةعبان « نيشحوتملا ىدل

 عتسيو ٠ ادق تاحناو قداس لا كالت ديت فخ رطل سس يف امل سلا هك

 ‹ قالحألا كلت رين نم اهقنع يف يتب ام اهنع ةيناسنإالا عرنت نأ ةيرظنلا كلت كلت ءاحيا
 | ةرضحتم ريصتلو | ةرباغلا « ةيشحولا » ليباقع نم ًايئاهن

 ةحارصب لوقي ديورف اذهف . كلذ نولوقي نيذلا « ءاملعلا » ةداسلا ىلع انم ًاينجب اذه سيلو

 يف ىتح ةوسقلا حباطب مست قالحألا نا» : ۸٩ ص ı The ego & the id « ەباتک ي

 نم ًأشنت ةيبصعلاو ةيسفنلا تابارطضالا نآ رقي نأ دعب كلذو ! « ةيداعلا ةيعيبطلا اهتج رد

 باتک ين لوقيو ! قالحخألا یمست يلا ةرطخلا ةماسلا ةداملا هذه نم ةريبك ةعرج لوانت

Three Contributions to the Sexual Theory »لصحی اذکھ وال : +٦ سض ا  

 «a Totemڊliو ! « ريطحخ هتاذ ي وه يسفن دادعتسا نم ةريبك « ةيسفن » ةوق ىلع ناسنإالا

 « رذقأ » نم ةعبان اهني اه ريوصتو <« لوألا اهثشنم ين قالحألا ىلع عینشت لک «& "abە0
 ىلإ رظنلا انكراشي ال لاقي قحلاو ناك نإو . ناودعلا ىلإ اليم اهدشأو ةيرشبلا رعاشملا

 رظني نأ زوج الو ؛ اذكه ةيرشبلا ةعيبطلا اهن اف <« ةريرش وأ ةرذق انأ ىلع رعاشملا كلت
 ! هعبطب يتالخأ ريغ ناسنإلا نأل . ةريرش وأ ةريخ - اهتاذ ي  اهنأ ىلع اهبلإ

 عاتجالاو سفتلا ءاملع نم هريغ رثڪف ‹ كلذ لوقي يذلا وه هدحو ديو رف سیلو

 نورد مهو مهسفنأ نم نوحتسي الو ‹ ةررقم عئاقو هنأ ىلع فخسلا اذه نولوقي نييب رغلا

 . لفسألا يناويحلا كردلا ىلإ هب نوطبهبو ناسنالا ةمارك

 ءوسي - ةطبالا مينيبو ةيداملا مهتعيبطب نيرثأتم - ءارآلا هذہب نونمژي نيذلا كفلوأو
 رهطتلا يت ةدحاو ةبغر وأ « ًافيظن ًادحاو ًاروعش اميلع نو رثكتسي مهنأ دح ىلإ ةيناسنإالاب مهنظ

 : ركفلا لامعإ نم ًائيش اهقيدصت الو اهمهف بلطتي ال ةيميدب يف نوثطخم مهنكلو . عافترالاو

 ةلواحملا تناك امهم <« امبيذمت نكمأ ال بيذہتللل ةلباق ابتاذ يف ةيرشبلا ةعيبطلا نأ الولف
 . بيذهلا اذه ضرفي يذلا « ناطلسلا » فنع ناك امهمو < كلذل ةلوذبملا

 ريثكب وأ ‹ ةليصألا هتيشحوب بهذي دح ىلإ هبيذہت نكميل ناويحلا عاونأ ضعب نإ لب
 ضرألا ىلع قولخم ىقرأ وهو « ناسنإلا ىلع نوركنملا ركني نذإ فيكف . لقألا ىلع اهنم
 ؟ « ةيناسنإلا » ىلإو « ةيريغلا » ىلإ ومسيو « هعابط بذهتت نأ « عيمعلا فارتعاب

 طاشنلل ًايروعش ال ًاتبك نوكت نأ الإ نكمب ال قالخألا نأ نم ديورف هلوقي ام ةربع الو
 « مهعم هتايح ىضق نيذلا ذاوشلا ىلعو « جملا ىلع قدصي اذه ناك اذإف ؛ ناسنجال يويحلا
 ‹ بابسألا نم ببس يأل هيلع عينشتلاب الكوم ناك يذلا يبروألا يحيسملا عمتجملا ىلع وأ

 . مالسإالا ين كلذ لاحلا سيلف
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 . هتاوهشب رعشي نأ ين درفلا قحب ًأدبملا ثيح نم فرتعي مالسإلا نأ قبس اميف انيب دقو
 ةيلمع تاوهشلا عم عافدنالا دييقتل هتليسو امنإو . ضيغبلا تبكلا ىلإ اجلي ال ءدبلا ذنم وهف
 نوكت ام دعبأ عقاولا ين اهنكلو « اهرهاظم ضعب ين تبكلا عم كرتشت دق « ىرحخأ ةيسفن

 . اهفادهأو اهتقيرط ي هنع

 فقتو ‹ ةوشلا رايت نم دحت نأ اهيلإ لكي « طبضلا » ةيلمع ىلإ ًامئاد مالسإلا أجلي
 عمتجملا ين وضعك هنايك نعو < هتاذ درفلا نايك نع ررضلا عنب يذلا دحلا دنع اہم

 ةيلمع لوألا نأ طبضلاو تبكلا نيب لئاملا يساسألا قرافلاو . تقولا سفن ين يناسنإلا
 تحت لقألا ىلع يه وأ « روعشلا امنطوم « ةيعاو ةيلمعف يناثلا امأ « ةريطح ةراض ةيروعش ال

 نأ لبقو ‹ اهنبنم ين ةومشلل ضرعتت ال طبضلا ةيلمع . تقو لك يف ةيعاولا ةوقلا فرصت

 ‹ يعيبطلا هقلطنم نع يويحلا طاشنلا سبحي كلذ نأل . کل عب ایک نوش یت رھ

 يهو . ةليصألا ةايحبلا فادهأ ضعب قيقحقل « هتاذل بولطملا ء روحل دهجلا عي

 . اه ضرعتلا مدعو اهقيقحت ىلع مالسالا صرحي اما

 حضو ىلإ روعشاللا تاملظ نم ةوهشلا جرخت نأ دعب هلمع « طبضلا ١ وتي امن إو

 ‹ اپنم هب حرَصي يذلا ردقلا يف مكحتيو اهفظنيو اهب راسم مظني نأ هتمهم نوکنو . روعشلا

 ةيصخش هفصوب ًالوأ « درفلل ةفلتخملا بلاطملا نيب نزاوي ثيحب . « غيرفتلل » ةبسانملا ةظحللاو

 هل حرصي الف ‹ ةعامجلا يت ًاوضع هغصوب كلذكو ‹ رضملا فارسإلا نم هعنميف « ةلقتسم

 رخلاب هتاذ درفلا اذه ىلع رمألا رخآ دوعت يلا ةماعلا ةحلصملا ىلع ًاصرح « هریغ ءاذیاپ

 . معلا

 اهامعأ ىلع سفتلا بساحي يذلا ظقيلا بيقرلا وه < ءمكحتملا مظنملا ٠ يع اولا طببضلا اذه

 ةجرد ثداز املكو . نآرقلا ربعي امك مقتسملا طارصلا ىلإ وأ « حالصلا قيرط ىلإ اههج ويو

 ال ثيحب « لامعأ نم ناسنإلا هيتأي ام ىلع هفارشإ دازو « بيقرلا اذه ةظقي تداز بيذمنلا

 ‹ هيعو ي ًامئاد هنکلو ... هنم حيرصت نود دوج ولا ىلإ جر الو « هتباقر نم دحاو لمع رفی

 ممالط تسيل يهف « ةفورعم كلذك اهب ابسأو < ةفورعم حئاول بسح سفنلا بساحي

 روتسد يه امنإو ! ناطلسلا ةعزن يضرت نأ اب دصق ةيكحت تارارق تسيلو « ًازاغلأو

 نم لزنم هنأل « روتسدلا اذه شقاني نأ درفل سيل هنإ : لاقي دقو . ريدتو ةكحب عوضوم

 ةيزم نكلو . لاح يأ ىلع اهرييغت لحي الو هماكحأل ضرعتلا زوجي الف <« هناحبس هللا دنع

 امو . ضرفلا ةوهش درجمل دودحلا نم ًائيش ضرفي مل هنأ « تاذلاب عضوملا اذه ين مالسإلا

 ةفطاعب رثأتت ال يلا ةيعوضوملا ةرظنلا عسو ي سيلو.هضرفي ضرف لك نم هتكح حضو

 . اهررض ال ةيناسنإلا ةحلصم اهب دصق دق دودحلاو تاعيرشتلا هذه نأ ركنت نأ <« ةديقع الو
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 ير وعش عانتقا نع اعاف < لزالا روتسدلا اذه بج وع سفنلا بساحب بیقرلا ناک اذاف

 1 Î ' . هتیعورشمو هتیلوقعم عاو
 دقف ‹ ةيرشبلا سفنلا نم اما يبتني تبكلا نا ةيسفنلا ةهج ولا نم - اذه ىنعم سيلو

 نم ًانیعم ًاردق نأ ررقی هتاذ دیورفو . ًاریخ تبکلا ضعب نوکی دقو <« ًالیحتسم اذه نوکب

 مئاد باذع يأ ناسنإلا لظل تبكلا دوجو الولو . هيف ررض الو ةيتاذ ةقيرطب أشني تبكلا
 ‹ اود لوحت قالحخاللا وأ نيدلا وأ عمتجملا نأل ال ‹ ًالصأ اهقيقحت نكعب ال تابغر نم

 ‹ رويطلاك وحلا يت ناريطلا ين ةبغرلاك « ةزجاع اهنود فقت ةيرشبلا ةقاطلا نأل نكلو

 ! رمقلا ىلع لوصحلا يت لافطألا ضعب ةبغرو ! ةعيبطلا ىوق ىلع ةقلطملا ةرطيسلا ين ةبغرلاو
 قيرط نم اهقيقحت ةلواحمل يملعلا طاشنلا هج وي يذلا وه ةليحتسملا تابغرلا هذه تبك لعلو

 ! لايخلا ين اهقيقحتل نفلا هجويو « رحأآ

 هتظقيب لظي بيقرلا نأ هانعم امنإو . هقالطإ ىلع تبكلا ينتني نأ اذه ىنعم سيل لجأ
 نايبو امتشقانمو ‹ روعشلا ةرثاد ىلإ روعشاللا نم « تاعونمملا » جارخإ ىلع لمعي ةمئادلا
 . دودحلا دعبأ ىلا هترئاد قيضتو « تبكلل راضلا رثألا يتني كلذبو « امبابسأ

 نأ نود « رارمتساب هيلإ يهاونلاو رماوألا هيجوت مزلتست لفطلا ةيبرن نإ : لاقي دقو

 تابيج وتلا هذه طبت نأ نم نذإ صانم الف « هيج وتلا اذه نم ةلكحلا كاردإ هتلوفط يأ عيطتسي

 . روعشاللا ىلإ
 نأ سفنلا ملع تادهاشم نم تباثلاف « حيحص ريغ ةروصلا هذه ىلع لوقلا قالطإو

 هقذحب - ي رملا ناكمإ يف نأو . سانلا بلغأ نظي ام ريثكب مظعأ يعولا نم ردق ىلع لفطلا

 اهمهف رذعتي ال ةقيرطب لامعألا نم لمع نايتإ نم هعنم ين ةككحلا لفطلل نيبي نأ - هتراهمو
 اذه يف ةبجعم ةجرد ىلإ لافطألا ةيبرت ين ةيكيرمألا ةقيرطلا تلصو دقو . هكرادم ىلع
 لك نوكت نأ رذعتملا نم ناك اذإف « لاح يأ ىلعو . ناكمالا ين كلذ نأب دہشت « ليبسلا
 اميف يعاولأ روعشلا ملاع ىلإ اهعفرل ًامئاد ةدوجوم ةصرفلاف « ةلوفطلا نمز ين ةيعاو عناومل

 ضعب نأ ًالدج انضرف اذإف . باعيتسالاب اه حمسي دح ىلإ لفطلا راكفأ جضن نيح « دعب

 )١( ةنسلاو نآرقلا يف اتكح رك ذت ال تاعيرشتلا ضعب نأ ةقباسلا تاعبطلا يف هتباتك قبس ام ىلإ انه فيضن نأ يغبني ‹
 ًامئاد ةبجاو هللا ةعاط نأو . « نوقتت مكلعل » وأ « بيغلاب هفاخب نم هللا ملعيل » تضرف اهنأ امنايب يث رك ذي وأ

 عم - هنأ لوألا : نيرمأ ىلإ انلاب لعج نأ انه يبني نكلو . هفرعي مل وأ ينابرلا رمألا ةكح ناسنإالا فرع ءاوس
 بحتسم اذه يف داهتجالا لب <« ةيئاب رلا رماوألا نم ةككحلا ةفرعم ةلواحمل ريكفتلا ىلع رظح الف _ ةعاطلا بوجو .

 دیری الو رسیلا ناسنإلاب دیری ام رک ًابر عیطی هلأ سحی هب هدبعتی امیف هبر عیطی نیح نمؤملا ناسنإلا نأ يناثلاو
 متركش نإ مكباذعب هللا لعفي ام » : ةرحلآلا الو ايندلا يت ىذألا هل بحي الو « ريخلا هل بحيو « رسعلا هب

 متنمآو ٠ ءاسنلا ةروس ] ؟ : ٤۷١ [ ةرحآلاو ايندلا يف هللا باوث يف ًاعمط عيطيو ؛ اضر نع عيطيف : ١ هللا مهاتاف

 نارمع للا ةروس 7 « ةرحلألا باوث نسحو ايندلا باوت : ١٤۸ [ .
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 نمؤملا سفن ي مالسإالا ەتى يذلا يعرلا ناف 4 ركيملا تبكلا نم نم ءيشب اوبیصأ لق لافطألا

 . تبكلل رثأ يأ ةلازإب ليفك

 ‹ يروعشاللا تبكلا نع ًايساسأ ًافالتحا هتعيبط ين فلت نذإ يعاولا طبضلا اذه
 'هذيفنت « قلع د هنکلو ‹« دجوت نأ يت ةوہشلا قحب فرتعي هنأل ًاعيمج هرارضأ نم وجنيو
 ىلع مرحي ال مئاصلاف . مايصلا وه مالسإلا ي هل لاثم ريخ لعلو . ةيسانملا ةظحللا ىلإ يلمملا
 ىلإ امهيف هقح ذيفنت لجؤي وأ ٠ قلعي » وه امنإو « أدبملا ثيح نم بارشلاو ماعطلا هسفن
 « بارشلاو ماعطلا نع عنتم ينإ » : ثيدحلا اذه هسفن نيبو هنيب موقي امنأكو . ةنيعم ةلطحيل

 مرحم وه ام لكب عتمتسأ اهدعبو « تاعاسب توقوم هنإ « ًايدبأ سيل عانتمالا اذه نكلو

 ينكلو . ىلعأ نم لإ رداص رمأل ةباجإ . ةفرعمو ينم يعو ىلع تعنتما دقو . نآلا لع
 ينكلو . برشا وا لکآ نأ تدرأ ول ينعنعي إل ًادحأ ناو . هتدئافو رمألا اذه ةككح ردقم

 يف ربكأو ةردقملا هذهب حرفأف « يسفن ىلع تقوفت ينأ كلذب رعشأ ينأل « يسفن عنمأ انآ

 . « ! يسفن رظن
 مايصلاب ثبشتلا ىلإ لافطألا عفدي يذلا وه « هلك الايخ سيل يذلا ثيدحلا اذه لشو

 - ينيدلا لالحنالا تقو يأ ىتح -  نيمئاصلا ددع لعجي يذلا وهو « دحأ هب مهفلكي نأ نود
 ةبسنلاب ةالصلا ةلوهسو موصلا ةقشمل ًارظن « ‹ رظتنپ ناک ام سکع ىلع . نيلصملا ددع نم کا

 دشپی امک يهو . ةالصلا يث اهم موصلا يف ! حضوأ سفنلا ةبلاغم نأ ىلإ كلذ عج ريو . هيل

 . ناسنإالا اهيلإ وپ نيج بح ةع قارا
 نأ معزأ الف ‹ ةيناسنإلا سفنلا ةبلاعم ي مالسإلا ةحارص ًاحيرص نوكأ نأ بحأو

 ةصاحخو « ةقشملا يث ةياغ ًانايحأ نوكت اهنأ كش نم اه ؛ ةرسيم ةلہس ًامئاد نوكت طبضلا ةيلمع
 . هللا ليبس يف دهاجب يكل <« ايندلا ةايحلا عاتم نم درجتي نأ ناسنإلا نم بلطي نيح

 ريثك يف هبشت ةيسفن ةضاير طبضلا نأ ىلوألا : نيتماه نيتقيقح كلذ ي رك ذأ ينكلو

 للقي اهيلع دوعتلا نكلو < رمألا ئداب ي ىشت دق امهاتلكف « ةيندبلا ةضايرلا اههوجو نم

 لاتحا ىلع ردقأ ناک « رکبم تقو ي اہب ناسنإلا أدب املکو . ریبک دح یل اہتقشم نم

 . عادبإلاو نكمتلا نم ةجرد ىلإ ابف لصي نأ ىرحأو « اهفيلاكت
 ةلوفطلا تاونس لوأ نم ميلسلا هيج وتلا أدبي نأ ىلع ًاديدش ًاصرح مالسإلا صرحي ذو

 . هرافظأ ةموعن ذنم اہنبک ال  هتایغر طبض ىلع لفطلا دوعيف

 قدصن دقو . ةذل نم ولحم ال ةيلمع ةروصلا هذهم ةدارالا ةيب رت نأ ةيناثلا ةقيقحلاو

 سيلف . ` هب ذاذتلالاو ملألا لمحت ين ةبغر ةيرشبلا سفنلا ين نإ : لوقي نيح ديو رف انه

 . حيحص هئارآ ضعب نأ يننت ال ديورف تاي رظنل ةماعلا سسألا انتضراعم نإ : لبق نم انلق (۱)
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 ىلع وه امنإو « اهتقاط نع ًاجراح وأ ةيرشبلا ىلع ًابيرغ ًانايحأ طبضلا هثدحي يذلا ملآلا

 . هيف بوغرم رمأ كلذ نم سكعلا
*# ¥ * 

 ةيلوثسملا طانم يهو . ناويحلاو ناسنأالا نيب يساحلا قرافلا يه مالسإالا ي ةداراللاو

 هلك يمالسإلا ماظنلا يت زاکترالا روحیمو

 ناسنإلا امأ . ًارسق الإ اهطبضي نأ كلمب الو « هعزاون طبضي ال يذلا وه طقف ناويحلا
 ين ةكحتملا ةدارإلا قيرط نع هسفن طبض ىلع رداقف اب هللا همرک يلا هتیزم كلتو

 . هتاوہش ميظنتو هعزاون طيض ىلع لمعي مل نإ ناسنإب سیل وهو . هلامعأو هرعاشم

 مهنقاط يف سيل اب رشبلل ًافيلكت الو « ًاكحت تسيل مالسإلا بناج نم ةرظنلا هذهو
 ةديعتسم تلظ يه اذإ « ايلعلا اهفادهأ قفحتو ةيناستأالا يترت نأ ًايلمع ليحتسملا نف

 . قيرطلا رخآ ىلإ اهعم تعفدناو اه تباجتسا اہتعد املك « اہتاوہشل
 اهلك تقفنأ اذإف « لاح يأ ىلع ةدودحم يهو ةيرشبلا ةقاطلا ةهج نم ًالوأ يحتم

 لامعا ىلإ ناسنإالا هب هج وتي ام ايف قبي مل - ناويحلا عنصي امك  دسحلا تابغر ءاضرإ ي

 : نولوقيف « انه نيدبعتسملا بابلأ يب رغلا قتيربلا بلخ دقو . ةيلاع ةيسفن وأ ةيركف ىرحأ
 لكو تقو لك يف اہتانبو اهينبل تحابأف « املاقع نم تقلطنا دق اکیرمآ يه هذه « اورظنا

 مهف كلذ عمو « دويق الب ةيسنملا مهتحش اوغرفي نأو « ضعب ىلع مضعب وزني نآ « ناک«

 . لصاوتملا ىلمعلا ىلع مهردقأو ًاجاتنإ ممألا رثكأ نم

 . هلک قحلا سیل هنکلو « قح اذهو

 قفنت ل ةروخذملا اهتقاط نأو « ةينغ ةبتف ةمأ اكيرمأ نأ انياسح ين لعج نأ ًالوأ بجيف

 لاتحا ىلع اهريغ نم ردقأ نذإ يهف . ءاوسلا ىلع ةيسفنلاو ةيداملاو ةيداصتقالا اهتقاط : دعب
 ضارمألا لاتحا ىلع ردقأ يتفلا باشلا نوكي امك « لالحنالا نم فراجلا رايتلا اذه
 ةبون لك نأل . مهو اذه نكلو . هتينب ين ترثأ دق اهنأ رهاظلا نم ودبي نأ نود « ةفلتخللا
 لبق هب طصعتو هتخوخيشب لجعتف « ةلاحم ال همسج يف اهراثآ كرت ضرما تابون نم

 زجحب ذحأت ملو « يتلخلا لالحنالا نم هيف ةيضام يه ام ىلع اكيرمأ ترصأ اذإف . ناوألا

 نيح اسنرف ريصم وه « دحاو ريصم الإ اه سيلف « ةليذرلا ةأمح ىلإ اووابتي نأ اهتانبو اهثانبأ

 نانع اهسفنل تقلطأ خيراتلا ي ةمأ لك ريصم وهو ؛ ةليلذ ةعكار توهف لالحنالا اهيف رخ

 مالسإلا عاطتساف ‹ لبق نم ةيسرافلاو ةينامورلا ناتيروطاربم الا تعنص امك « تاوہشلا
 يمالسإلا ماعلا عنص امكو ؛ حماللا قربلا اهنأك ةريصق ةرتف ين املاك لزلزي نأ يتفلا
 . نيحتافلا ةوق مامأ ىواهتف « تاوہشلا هتحاتجاو فرتأ نيح

 ‹ ةروحخذملا ةقاطلا يذ يكيرمألا بعشلا ناكمإ ين ناك اذإ هنأ ةيناثلاو .. ةدحاو هذه
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 ىلع هتردقم رهظي مل هنإف ‹ تحبلا يلآلا لمعلا ىلع ردقي مث تاوهشلا ين مويلا قرغي نأ

 ةيناسنالا رعاشملل ناكم اف سيل ‹ ةطباه ةيدام ةراضح هتراضح هذهو + يسفللا عافترالا

 ..بارخلا ىلإو برحلا ىلإ يدؤي يذلا يداملا عارصلا رايت ي اهفرجب اذهو . ةيقلخلا لما الو
 صاخشأ مه لب « دارفأك تاوہشلا رايت يت نوقرغي ال كانه « نيركفملا » نأ ةئلاثلاو

 يف نوخرصی لب يلخلا هلالحنا ىلع بعشلا نوقفاوي ال مه مث . ةصاخلا مهتايح يت نولدتعم

 . هنع اوعدتري نأ بج ققحم رطح اذه نأ : نیرذحم ههجو
 یقبت مث ‹« دسجلا تاوہش ين قفنث نأ _ ةدودحملا ةق ةقاطلا ةهج نم - نذإ ليحتسملا نف

 عافترالاو يماستلا ىلع ةردق ناسنالا يف

 هتاوہشل ًادبع ًامثاد نوكي نأ ناسنإلا دوعت اذاف ... ةداع ةايحلا ناف ىرحخأ ةهج نمو
 . كلذل ةمزاللا ةقاطلا دجو ول ىتح <« دسلا یوتسم نع عافترالل ًاعفاد دج نلف « ةطباملا

 يسفنلا فرتلا نم نول ىلع ناسنإلا دعت نأ امنأش نم ةوهشلا يعادل ةرمتسملا ةيبلتلا نأو ةصاحخ

 يعاود لوسكلا فرتملا مسجلا هرکی امک . عافترالا فیلاکتل ًاهراک هعم حبصي ٠ لهرتملا

 أل کل هل ةمزال سكعلا ىلع يهف - هنايكل ةيذؤم اہتاذ يف انأل ال < ةكرحلاو طاشنلا

 . ام اتحا نع ًازجاع حبصأ

 لبقتن نأ نذإ بجيف ةيناسنإلا فادها نم عافترالاو يماستلا ن نأ ىلع نيقفتم انمد امو

 . تاوہشلا طبض ىلع ةرداقلا ةدارإلا يهو < عافترالا ا ودب ققحتب هت نا نکع ال يلا ةادألا

 ىساحلا قرافلا يه ةدارالا لعج نيح ةبرشبلا ىلع ًانجتم مالسإالا نوکي ال اه نم

 ‹ متدارإ اودقف مه اذإ موق وأ دحأ ةيناسنإب فارثعالا ضفري نيحو « ناويحلاو ناسنإلا نيب

 . نارقلا رعي امك « ىدملا ىلع ىمعلا اوبحتسا » وا ‹ ناوحلاك قالطنالا اوبحتساو

 نيذلا ریتعیو « يمع مكب مص » مبنأو « هللا دنع باودلا رش ١ مہلأب مهفصي نآرقلاو

 اهومزليو اهوطبضي نأ ىلع اهعم اوقلطني نأ ًابابحتساو < مت اوشل ةباجتسا « مهقاثيم اوضقن

 مکنم ' اودتعا نيذلا متملع دقلو » : لوقیف ةناسنالا ةفصب ةريدج رغ تاناویح « اهدودح

 ةيناويحلا ةبترملا ىلإ اوسكتنا دق مهنأل . تاناويح يأ « نيتساح ةدرق اونو مه انلقف تبسلا ي

 . ناويحلاو ناسنإالا نيب ىرافلا يهو < مہ دارإ اولمعی مل نيح

 سفنلا ءاملع نم هعبت نمو ديورف اهب ىحوأ يلا ةيسفنلا ةي ربع لاب فرتعي ال مالسإالاو
 ‹ ييرجتلا لمعملا ءاملع عنصي امك قيرافت ناسنإلا ذخأي ال ًالوأ وهف . نييبي رجتلاو نييليلحتلا

 امك « ىرحخالا بناوجلا باسح ىلع ةيناسنالا سفنلا نم بناج ةيمها ريدقت ي خلابي الو

 اهربتعا دقو « ضرألا تاوش نم ةوبش ءارو قايسنا كانه ناك امنإو « فورعملا ىنعملاب « ءادتعا » كانه نكي مل )١(

 . ىرخأ ةهج نم ةفاظنلا نم هل يغبني امع يناسنإلا نايكلاب ًاطوبحو ‹ ةهج نم قاثيملل ًاضقن ايف نأل ءادتعا نآرقلا

4 



 ىلإ « ناسنإلل ايلعلا ةورذلا نم - يملعلا مهجهنم ةعيبطب  نوطبهب نيذلا نويليلحتلا عنصي

 نورك ذيو « تامظنمو طباوبض نم قيرطلا يآ هب اورم ام نوسنيف « ضرألا يف ةنيفدلا وذم

 . تاوهشلا ةشو دسلا ةفاط ‹« سفنلا رارق يت ةكرحملا ةيكيمانيدلا ةقاطلا كلت طقف

 « ' لمارفلاو » ةكرحملا ةقاطلا لمشت « ةقيمع ةعساو ةرظن ناسنإلل مالسإلا رظني

 هتنحش قالطإ ىوس همه ال كرحملا دنع فقي نمم لدعأ نوكيف « دحاو نآ يف ةطباصضلا
 يدؤت نأ ةيشحخ اهمادختسا الإ همهي ال « لمارفلا » دنع فقي وأ « ( ديورف لعفي امك )
 ! ( ةتمزتملا دئاقعلا لك لعفت امك ) عافدنالا رطخ ىلإ ةكرحلا

 يت اہنم ًالک حضيو « ةفلتخملا ناسنإالا بناوج نيب نزاوي ةلداعلا ةلماشلا ةرظنلا هذه

 نأ نود « اهقالطنا يف ةككحتم « ةوشلا مظنت ىلع ةفرشم ةدارإلا مقيو . حيحصلا هعضوم

 . ةريطخلا هتنحش رجفنت ىتح هتبك وأ <« ‹ لمعلا نع ياسنالا زاهحلا فقو اهفلكي

 « ةيقلخلاو ةئ ةيئانملا « ةيلوئسملا » طانم اهلعجي ميظنتلا اذه اهيلإ لكيو ةدارإالا مقي نيحو

 هسقن ىلع ناسنالا لب » : نارقلا لوقيف . كلذك ةرحألا يت لب « بسحف ايندلا ةايحلا ي ال

 . « اهاوقتو اهروجف اهمملأف ‹ اهاوس امو سفنو » : ةيناسنالا سفنلا نع لوقيو . « ةريصب

 . عورشم ريغ ًافيلكت الو ًاملظ باسحلا نوكي ال اذه ىلعو

 . ريمضلا ًأشني ةطباضلا ةدارالا حمو
 نم تاذلا « ةيامح » اهتمهم « ديورف اهم“ر يلا ايلعلا تاذلاك ًايعفن اريمض سيل وهو

 مث « دلاولا يف ًالوأ لشمتت ينلا هماكحأل عوضخلا ىلع اهرابجإب ‹ يجراخلا عمتجملا طغض
 . خلا .. هلإلا يف

 رخآ صخش لک هاجت ةيرشبلا سفنلا حاتجم يلا ةيغاطلا ةيهاركلا نم ًارداص سیلو

 نأب تمدطصا روعشاللا مالظ نم جرخت تداک اذإ یتح « (1) مہب رقتو مہبحت نم یتح

 هلمع نأب لوألا ناسنإلا سحأ ءيش يأل ديورف لقي مل ) ثدحبي نأ زوج ال رمآ اهر وهظ

 اذإف ( ةيناسنحال يبلخلا ومنلل ةيقيقحلا ةرذبلاب فارتعالا نم كلذب برہتو . زوج ال اذه

 "11 رخللو « ريغلل بحلاب ًارهاظت وأ ًابح تراصف تبلقنا ‹ عنملا اذہب تمدطصا

 ةايحلا فادهأب ًامئاد اهرک ذت لواحيو سفنلا حم مهافتي لو يلخ ريمض وه اعغإو

 .ناويحلاك هتاوشل دبعتسي نأ يبني الو « طقف هسفنل شيعي نأ يغبني ال ناسنإلا نأبو « ايلعلا

 كلذ ي سيلف « ًالهف برضي وأ « برضلاب ميو « اصعلاب ًانايحأ كسعب ريمضلا ناك اذإف

 لبقت يهف « هيلع رابغ ال ةيبرعلا يف اهمادختسا نأ ىرأ ينكلو « ةيماعلا ةغللا ىلإ تلحد ةيجنرفا ةملك : لمارفلا )١(

 . ااو ًاردصمو ًالعف قاقتشالا يف ةيب رعلا خيصلا عيمج
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 لکو ال مالسإالا ي ريمضلا ماد امو <« روعشلا طيحم يت هلك كلذ ماد ام ريض نم

 . روعشلا ملاع ين رهظت نأ دعب اهميظنتو اهطبضب لب < ةبوهشلا رعاشملا تسكب

 « ةيروعش ال ةي ةقيرطب متي لفطلا سفن ي هتاذ ریمصضلا ءوشن ناک اذا كلذ رض ال لب

 ردقب اهديلقت لواحب ةيروعش ال ةودق هذاحتاو ‹ هدلاو ةيصخشب لفطلا سبلت قيرط نع
 . هاوق حمست ام

 ةموهفم ةيعاو ةحضاو مالسإلا ين تامرحملاو عئاوملا تماد ام هلك كلذ ين ريض ال
 ‹ ةوهشلا تبنمل ةظحل ةيأ ين ضرعتت ال ميرحتلاو عنملا ةيلمع تماد امو « ةياغلا ةلوقعم فدهلا
 . ذيفنتلا ةقيرطل لب

 سفنلا بيذهت هل عديو « ةلوقطلا ذنم ريمضلا اذه ةيب رتب ًاغلاب ًاماتها مااسإالا مايو

 هلامعأ ىلع ًابيقر هسفن نم ناسنإلا مقي نأ ساسأ ىلع ؛ ةي ريغلا ساسأ ىلع اهرعاشع عافترالاو
 مكنمرج الو » ! هبحب ال ناک ولو هقوقح نم قح ىلع ءادتعالا وأ ‹ هریغ ءاذیِإ نع هرج زی

 ءادتعالا ميرحت ىلإ اذه ي بهذيو « ىوقتلل برقأ وه اولدعا ٤ اولدعت الأ ىلع موق نانش

 : ال » و « مکسفنآ اوزملت الو » لوقي . ةبيغلا ين وأ ةهجاوم ناك ءاوس لعفلاٻ ال لوقلاب

 ۲ نهم ًاريخ نکي نأ یسع ءاسن نم ٌءاسن الو مہم ًاریخ اونوکی نأ یسع موق نم موق رخسی
 لك أي نأ مكدحأ بحيأ ًاضعب مكضعب بتغي الو : لوقيف ةبيغلا يف امأ . ةهجاوملا يف اذه

 . هتاذ ضرغلل سسجتلا عن كلذكو . ٠ هومتهركف ًاتيم هيخأ محل

 كيحأل بجا » : نواعتلاو بحلا ساسأ ىلع سانلا نيب تاقالعلا موقت نأ ىلإ وعديو
 مهداوت يق نينمؤملا لثم ٠ . « ًاضعب هضعب دشي نايتبلاك نمؤملل نمؤملا » . « كسفنل بحت ام

 رهسلاپ دسحملا رثاس هل یعادت وضع هنم یکتشا اذا دسحلا لثمک مهفطاعتو مهمحارتو

 ‹« ةيناسنإللا ةدحو ساسا ىلع هلك كلذو . خلا ... « اونواعت ام ريم سانلا » . « ىمحلاو

 نأ نذإ زوج الف « طشملا نانسأك ةيساوس سانلا » ةدحاو ةبسنب اهيف ًاعيمج سانلا كارتشاو
 وه نواعتلاو بحللا نأ ساسأ ىلعو . ناك ًايأ رخآ درف ىلع ءادتعالا قح ناک ًایآ درفل نوکی
 اه ايت نيح هتاذ درفلا سفن نم تبنت يلا < ايلعلا ةايحلا فادهأ قيقحستل ديحولا قيرطلا

 . ءأيلا بابسأ

 الو « ًاعیمج تاہیجوتلاو عئارشلا ذیفنت هبیذهتو هتیب رت دعب ريمضلا ىلإ مالسإللا لكيو
 ةيارد نكلو . جراخلا نم عنب نوناقلا نل ( ةذاشلا تالاحلا ي الا ) نوناقلا لإ كلذ لکی

 ‹ ينيدلاو ىتاخملا عزاولا ريثأتب لحنادلا نم عانتمالا نأ كردي هلعجت ةيناسنإلا سفنلاب مالسإلا
 ي ناسنالا حم دوجوم ظقيلا عزاولا اذه نأل « ةياغلا ىلإ لوصولا ي غلبو ًانامض رثک أ

 هملعو ةدودحم هتاودأف جراخلا ي نوناقلا امأ . هايافخو هقثئاقد ىلع علطمو <« هسفن قامعأ

 . دودحم كلذك
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 ةكلالم ًاعيمج نوحبصي مالسإلا لظ يت سانلا نأب معز يت هلك كلذ ىنعم سيلو

 : خيراتلا هب دهشي يذلا عقاولا بناجأ الو ‹ لايخلا ين قلحأ ال ينكلو الك ! نيرهطم

 ي هيلا اولصي نأ نوعيطتسب ام فظنأ قحلا مالسإلا لظ يف نوحبصي مهنإ : لوقأ نيح

 عيطتسن ال دوهشملا عقاولا اذه ىلع ةلثمألا نم تام انيدلو . ضرألا هجو ىلع ماظن يأ لظ
 نوملسملا هبتك ام اهنم ءاوس « خيراتلا بتك نوطب المت يهف « باتكلا اذه ين اهلك اهتبشت نأ

 . ءادعألا هب تدهش ام قحلاو « مالسإلا ءادعأ نم نييب روألا بتك هب ترقأ امو مهسفنأ نع

 يسفن ىتعم ىلع لديل اهنيب نم هانرتحخا « لصفلا اذه ةيان يف اهنم ضعبب ئزتجنس انكلو
 . صاح
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 نوعلا مه مدقي لب « متاوهش عم قاشلا مهعارص يف مهدحو سانلا عدي ال مالسإللاو

 . دوشنملا فدهلا ىلإ لوصولا ىلع مهدعاسيل « يحورلاو يسفنلاو « يلمعلا
 فرصل ةيلمعلا ةقيرطلا يه ةلغشملاو . داهجلاو لمعلاب مهّلَعْشَي وه ةيلمعلا ةهجولا نف

 ًاریک اءزج دفنتست اہنآ لوألا : نيتهج نم كلذو . تاوهشلا فتاوه نع نكمأ ام سانلا

 ةرظن رمألا اذه يف ديورفلو . باصعألا ىلع اهطخض نم للقتف ةروخذملا ةيويحلا ةقاطلا نم

 ‹ ةبيجع ةرهاظ اميف ودبت ةيوهشلا ةقاطلا نإ « ٣ء ١ ego and the id هباتک يف لوقي ذا ةہئاص

 عبنم نم اهلك ةرداص اہناک وأ ء ةقرطتسملا يناوألاك ضعبب اهضعب عبنملا يت ةلصتم اهنأكف

 دفنتسي مالسإالاو . حيحص اذهو . ًاعيمج يقابلا نع سفني اهنم ءيش نع سيفنت يأف < دكحأو

 . هللا ةملك ءالعإ لجأ نم داهحلاو لمعلا ين ةقاطلا بلغأ
 يعاد نع لغشني نأ درفلا دوعت ًاذاف < اتفلسأ امك ةداع ةابحلا نأ ينال ةهجولأو

 ناک ناو . نامرح الو تبکب رعشي نأ نود اهرايت يت هعافدنا لق ‹ ةليوط تارتف هتاوهش

  ًايثاہن امنع ناسنإلا فرصي وأ ةي رطفلا عزاونلا لتقي يذلا دحلا ىلإ كلذ ين لصي ال مالسإلا
 . مالسإلا ين ةينابهرلا تمرح اذه لجأ نمو . نزاوتلا ين ةماعلا هتيرظنب لخب كلذ نأل

 ايف نكم ةهجو لك نم ضرألا ريمعت لمشي وهو <« حیسف هلاججو عساو هنادیم لمعلاو
 اوناك ولو نيدعاقلا ىلع نيلماعلا لضفيو « ةحبرص ةوعد كلذ ىلإ وعدي مالسإالاو . ريمعتلا

 . ناسنإالا الع باثي ةدابع وهف هبر ىلإ ناسنإلا هب هجوتي لمع لكو ! نيدبعتملا نم
 ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو » : جراخلا ين مالسإلا ءادعأ داهج : عاونأ داهحلاو

 ناتفئاط ناو » : لحادلا يث نيغابلا داهجو . « مکودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طاب ر نمو

 ىتح يغبت يتلا اولتاقف ىرحألا ىلع امهادحإ تغب نإف ‹ امهنيب اوحلصأف اولتتقا نينمؤملا نم
 حطتسي م نم 4 هديب هریغیلف ًارکنم مکنم یار نم » ‹ نيلاظلا داهجو . « هللا رمآ ىلإ ءيت

 . « ناعإلا فعضأ وهو هبلقبف عطتسي مل نف « هناسلبف
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 داهحلا ىلإ رغصألا داهجلا نم اندع » : لوقلا يل ءاجامك رغصالا داهحلا وه كلذ لك
 ًارثأ دعبأو ىدم لوطأو ةنؤم قشأ وهو « سفنلا داهج وهف ربك ألا داهحلا كلذ امأ . « ربكألا

 ابتاذل ةدوصقم تسيل تادابعلاو . تادابعلا مالسألا عضي ةيلمعلا ةلغشملا هذه بناجمو

 تلا نكلو . « نودبعيل الإ سنإلاو نجلا تقلح امو » : لوقي هللا نأ حيحص . مالسإلا يف
 نع يخل هللا نإ . هسفنل دهاجم امن إف دهاج نمو » : نيحبسملا حيبستو نيدباعلا ةدابع نع يغ
 ًاولع كلذ نخ ىلاعتو هناحببس اهيلإ ةجاح يف وه هنأل ةدابعلا مهيلع ضرفي ال وهف . « نيلاعلا

 نيح <« ايلعلا ةيناسنإلا فادهأ قتيقحت ىلعو « ريخلا ىلع مہنيعت اہنأل اهضرفي امنإو .. . ارییک

 . هللاب مهب ولق لصتو مهحاورأ رهطت
 سفتلا ريهطت وه < ررآ فد نذإ ةليسو يهف ؛ركنلاو ءاشحشا نع ىهنت ةالصلا نإ ١

 . قلاب قولخملا ةلصب مئادلا ريك ذتلاب « رهطتلا ىلع ابتتواعم وأ « ءاشحفلا نم
 ' طبضل ناسنإلا اهب لسوتي يللا ةطباضلا ةدارإلا ىلع نير وأ « سفنلل دينجت موصلاو

 . « نوقتت مكلعل مكلبق نم نيذلا ىلع بتك امك مايصلا مكيلع بتك» : اہیف مکحتلاو هتاوهش
 ةرثادلا نع رعاشملا قفأل عیسوتو <« حشلا ةليذر نم رهطتو « لالا ةوهشل طبض ةاكزلاو

 مهرهطت ةقدص مهلاومأ نم ذح ١ : حيسفلا عس اولا امناديم يأ ةيناسنالا ىلإ « ةقيضلا ةيتأذلا

 . « اب مہیک زتو
 لخملا نم اهبيرقتو سفنلا ريهطت ين رحاسلا هرثأ هل - ًاليبس هيلإ عاطتسا نم - جحلاو

 لوسرلا لالظ يف تقولا نم ةرتف ةايحلاو « مركملا هتيب يف هللا يدي نيب لوخملا نأل ؛ ايلعلا

 يف برسني كلذ لك < ًايونعمو ًايدام ًابرق هعاعشإ نم ًابيرق < ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا

 . هيلإ لصي نأ رحآ ءيش عيطتسي ال ام اهقامعأ ىلإ لصيف < ‹ سفنلا

 ىلإ عفتري يكل < « هفعض يت درفلا ةنواعل ةليسو . ةياغ ال ةليسو « نذإ اهلك تادابعلاف

 . نوکي نأ يغبني ثيح
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 هرسقي الو « هتقيقح ي وه امك يرشبلا عقاولاب ًالوأ فرتعيف : كلذ مالسإلا عنصي نيح

 ًادرفو « هتاذ ي ًالقتسم ًادرف ررضلا هتع عنمت يتلا دودحلا هل عضي مث « هعابط هابأت ام ىلع

 تاوهشلا طبض الإ لكي « ةيعاو ةدارإ هسفن لحاد يف ميقيو ٠ عمتجلا ي ي هریغ عم اکر تشم

 عفتریو e قالحألا مراکمب م زتلي ًايح ارض ةدارأالا هذه حم یشنیو < ااف رصنم مظنتو

 ٠ ةيحر ةقرشم قافآ لإ « ناويحلا طباهمو < رشلا يواهم نع سسقتلا

 ‹ ةيناسنألا تابغر لکل باجتساو ‹ هقح قح يذ لك ىطعأ دق دق نوکی كلذ دنع

 حورلل مدقو « طشني نأ لقعلل حاتأو « دسجلا عبشأف : ءاذغ نم هبلطت ام ًاعيمج ام مدقو
 كلذ لك . هقلاحو قولخملا نيب برقت تادابع نم اهعبتي امو ‹ ةديقعلا نم يناحورلا اهءاذغ
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 دسج ةدابعلاف . هيلع ًادعاسم « هل ًاممتم « رحلآلا نم ًاءزج اهنم الك لعجب بيجع قتسانت يف

 . ققحتي ائارو نم يناسنإ فدهو يدسج لمع اهناذ ةوهشلاو . ىماستت حورو كرحتي
 ناسنالا هيتأي لمع لك لب ... ةدابعو لمع نيب ضراعت الو . كاذو اذه نيب لاصقنا الو

 شطعلا باذع الو تاماملا ضفح ال « ةمحلا ةدابعلا وه وهف « نمؤم وهو هللا ةاضرم ءاغتبا

 عدي مل نم » . «ًادعب الإ هللا نم ددزي م ركنملاو ءاشحفلا نع هتالص هنت مل نم » . عوجلاو

 . « هبارشو هماعط كرتب ةجاح هلل سيلف « هب لمعلاو روزلا لوق

 ةيرطفلا هعزاون لمش : يناسنإلا طاشنلا لك لمش دق مالسإلا نوكي ًاضيأ كلذ دنعو

 .ریسفتلا نم ءيش حم یقتلاو . هتايناحورو هتايدامو هتايداصتقا لمش . عافترالاو ولعلا ىلإ هتعزنو

 يداصتقالا ريسفتلاو « خيراتلل يداملا ريسفتلاو « رعاشملل يناثجلا ريسفتلاو « كولسلل يسنجلا

 كلذ ىلإ فاضأ مث « يعيبطلا هدح نع ءيش اهنم ىغطي ال ثيحب ًاعيمج اہنیب نزاوو « ةايحلل
 لب <« بسحف تايرظنلا يف ال « ةايحلاو خيراتلاو رعاشملاو كولسلل يحورلا ريسفتلا اعيمج

 ناسنإال ةرظن حسوأو « ضرألا هتفرع ماظن لمشأ نوكي كلذبو . كلذك يلمعلا هعقاو يف

 خيراتلا اهفرع

 : ملسو هيلع هللا ىلص ميركلا لوسرلا لوقل يناسفنلا ريسفتلا وه  يرظن يف - اھو
 ريب اهل اعيو « ةميلسلا ةرطفلا بلاطم عم ىشمتي يذلا نيدلا يأ . « ةرطفلا نيد مالسإلا »

 مقتسملا طارصلا ىلإ اهميجوتو ‹ ةيرشبلا بهاوملا لك لالغتسا اهب نكعب ةقي
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 نكلو . تايرظنلا ي يف هانطسب ام عقارلا ايند نم حضوت يتلا ةلثمألا برضن نأ ناح دقو

 . ناكلا اذه وه اہناکم ةيقب ب مالسإالا نع ثيدحلا ي

 اوفظنیف « هیدېب اودتو هقالحاب اوفصتب نأ ًاعيمج هيقنتعم نم بلطتي مالسالا نإ

 . مهامعأ يت یوقتلا هذه نع اوردصیو « مېبولق ي هللا یوق اورعشتسیو « مهرعاشم

 . عيفر رلاع ىوتسم هتاذ يت وهو « دحلا اذه دنع اهعافترا يت فقت هت ال ةيناسناالا نكلو

 < رونلا هيلع فرفري ‹ قرشم ناديم اهمامأ لازي اف . ريثكلا ىلع كلذ دعب ردقتل اہنإ لب
 حاورأب عفترتو ‹ ةفيفشلا اهتحنجأب فرفرت ريخلا ةكثالم هب ضحتو « ىرشبلا هب فتهتو

 اب لصت ىتح ‹ بجحلا امنع عفرتو « ىلعألا الملا نم اهب برقتف ‹ ايلع قافآ ىلإ نی رھطحملا
 «ًافافشتسا رثك أ دوعتف ‹ هنم سبقت ‹« سدقملا يولعلا رونلا ىلإ ةيفاصلا فافشدسالا تاظحل يف

 . ريخلا لمع يف ةبغر دشأو « ىضر مظعأو

 ربك ألا نوكلا رك ذيو « هسفن ناسنإالا ىسني ثيح « ىمألا اهقفأ يف ةيناسنإللا يه كلت

 < ءازجألا رثاس عم ةنواعتم ةقسانتم ضيرعلا نوكلا اذه نم ةعضب هنأ رك ذي . ىمظعلا ةايحلاو

 رک ذب .. رطاج بيطو ىضر نع ءازجألا ةيقبل هسفن به نأ الإ « يتاذلا هدوجو ققحتي ال
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 يذلا لماشلا رهنلا يه ةايحلا نأو ‹ اهيف هتوحخإب هعمجت يتلا ىمظعلا ةدحولا يه ةيناسنإلا نأ

 اسلا لاح لا لا ريخألا فدملا ىلإ ‹ نيباحتم نينواعتم ًاعيمج اولصيل ًاعم هيف نوحبسب

 .. ىلعألا للا وه كلذ

 ةصاخ بهاوعب نيهر وه لب « ناسنإ لكل رسيتي ال مخض دهج هيلإ لوصولا نكلو
 . سانلا نم ةردانلا ةلقلا هب زيمتي ٠ صاح دادعتساو

 مث « مهمامأ همسری لب < ًاضرف عيمجلا ىلع ىلعألا لخملا اذه مالسإلا ضرفي ال كلذل

 ا ٠ اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكي ال » : مہتاقاطل مهكر تی

 ياع ردقی ال ام لع هرسقی الو < ًادحأ ملظی الف «اولمع ام تاجرد لکلو » : هدهج

 ردقب میشی مث <« كلذب نوعوطتب مهعدي هلکلو « عافتراللاو دوعصلا مہیا بېحي هنا

 ةايحلا يث ءازجا نورظتتي ال مهرهطتو مهعافترا ةعيبطب مهف . ةرخألا ي ءازج اوعوطت ام

 طابتغالاو یضرلاب ًاروعش هنولاني امک « ةبحمو سائلا نم ًاريدقت هنولانپ اوناک نإو « ايندلا

 . الع نوردقیف مهسفنأ نوبلاغي نيح
 . « مكل ريح اوفعت نأو ١ : وفعلا ممه ببحي هنكلو « مهرأثب اوذخأي نأ سانلل حيبي

 . «؟ مكل هللا رفغي نأ نوبحت الأ ١
 | هلك مهام نع اوجرحخ ولو ء هللا ليبس يف قافنإالا مهيلإ ببحي ذكلو « كلملا مه حيبي

 هللا لوسر لاقف « دحأب انررف ملسو هيلع هللا للص هللا لوسر عم ًاموي تجرح » : رذ وبا لاق

 لش» يل نأ بحأ ام : لاق ! هللا لوسر اي كيبل : تلق ! رذ اأ ای : ملسو هيلع هتلا لص

 . « ! نیطاریق هنم كرتأو تومأ « هلا ليبس ين هنم قفنأ دحأ

 ٤ دا ليبس ي داهشتسالا مبل ببحي هنكلو « لاتقل ةيهاركلا راعشتسا ىلع مهرقيو

 مه نب ممطاومأو مهسفنأ نينمرملا نم ىرتشا هللا نإ» : ةعئار ةرثؤم ًاروص كلذأ مسریو

 « نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا ين ًاقح هيلع ادعو « نولو نولتقيف هللا ليبس يأ نولتاقي ٠ ةا
 الو . ٠ مظعلا زوفلا وه كلذو هب متعياب يذلا مكعيبب اورش رشیتساف ؟ هللا نم هدهعب یفوأ نمو

 نم هللا مهاتا اهب نيحرف . نوقزرپ مهبر دنع ءايحأ لب ًاتاومأ هتلا لیبس يت اولتق نیلا نبسحت

 . نونزحي مه الو مہیلع فوح الأ ‹ مهفلخ نم مہب اوقحلی مل نیذلاب نو رشبتسیو « هلضف

 . « نينمؤملا رجأ عيضي ال هللا نأو « لضفو هللا نم ةمعنب نورشبتسي

 اوعفتريو < اهنم اوففختي نأ مه ببحي هنكلو « ةايحلا تابيطب عاتمتسالا محل حيبيو

 ريطاتقلاو < « نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح سانلل نيز » : حورلا معن : ىلإ اوهجتیو ‹ اہیلع
 . ايندلا ةايحلا عاتم كلذ . ثرحلاو ماعنألاو < ةموسملا ليخلاو « لاو بهذلا نم ةرطلقملا

 يرجت تانج مهبر دنع اوقتا نيذلل ؟ مكلذ نم ريخ مكثبنؤأ لق . بالا نسح هدنع هللاو

 . « هللا نم ناوضرو « ةرهطم جاوزأو < اپيف نیدلاح رابنألا اہتحت نم
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 ىعدأو « سفنلا ةيبرت ي لعفأ كلذو . مازلإالا ليبس ىلع ال عوطتلا ليبس ىلع كلذ لك
 ‹ اهلمتحي يلا ةقشملا نع هضوعت « هعوطت يأ ةقيمع ةذلب رعشي عوطتملا نأل « ةباغلا قيقحت ىلإ
 . هيلع ًاضورفم ًابجاو يدؤي نم اهرعشتسي ال ةذل . هيف رارمتسالا هيلإ ببحتو

 ‹ ةيناسنإلا جرادم نم ايلعلا ةورذلا ي رمعو ركب يأ لثم دجن نيح نذإ بجع الف

 . هيبشب امم نايتإلا نع مويلا ىثح ةيناسلإالا زجعتو ‹ راصبألا امهيلإ علطتت نيدرفتم نيلثم
 ‹ ةنبهرلا ىلإ يدؤي تبكلاف . ايندلا ةايحلا طاشنل ارح الو < ًاتبك امهم كلذ نكي ملو

 اهجاو نيلماع نيتفيلخ اناك دقف ء ًابهار امهدحأ نكي ملو . يصعلاو يسضفنلا بارطضالا ىلإو
 لو + صاخلا يحورلا امهطاشن ىلإ ةفاضإالاب < برحلاو ةرادإالاو ةسايسلا لك اشم رکا

 تبكلا راثآ نم دحاو رثأب ىشي ام « ةككحملا ةنرتملا « ةمزاحلا ةمساحلا امتافرصت ين نكي
 ۰ . بارطضالاو

 . رينتسملا طبضلاو « ةيعاولا ةدارإللاب ةقماسلا ممقلا كلت ىلإ امهعافترا ناك امعنإو
u 

 . عيفرلا ىوتسملا اذه ىلع مهلك نوردقي ال سانلا نكلو

 ‹ مهجازم ةينبو « متثاروو مهتئيبو « ةصاخلا مهفورظ ريثأتب « سانلا ضعب نإ لب
 ًانايحأ هنع نوني مه وأ . سانلل مالسإللا همزلي يذلا ىوتسملا ىلإ اولصي نأ ىتح نوعيطتسي ال
 ... اهتبلاغم مغر مهيلع تاوهشلا ةبلغو « يرشبلا مهفعض ببسب

 ؟ هلا ةمحر نم كئلوأ درطي لهف
 الو ؛ لتثاقلا ريمضلا بينأتو ٠ ضمملا باذعلل مهکرتی ال هنإو . حرل هللا نإ . الك

 . ةايحلا مهلع صخغنيو مہباصعا دسفي مثإالاب ساسحإالا عدي
 نمف » . اه نولمعيو اهيلإ نوعسي نيح مهنم ةبوتلا لبقيف ‹« هتمحر باب مم حتفي هنإ

 نع ةبوتلا لبقي وه هللا نأ اوملعي ملأ » . « هيلع بوتي هللا نإف حلصأو هملظ دعب نم بات
 . « تانسح مہتاثیس هللا لدبي كئلوأف ًاحلاص المع لمعو نمآو بات نم الإ » . « ؟ هدابع

 يدابع اي لق » . « ايش نوملظيالو ةنحلا نولحدي كئلوأف ًاحلاص لمعو نمآو بات نم الا ١
 اهتاقاقتشاب ةبوتلا نأ ركذن نأ ينكيو . « هللا ةمحر نم اوطنقت ال مهسفنأ ىلع اوفرسأ نيذلا

 ۲۸۰ یحرلاو نمحرلاو ةمحرلاو « ةرم ۲۳١ اهناقتشمب ةرفخملاو < ةرم ۸۷ نآرقلا ين تدرو دق

 . قيلعت ىلإ ةجاح يث تسيل ماقرألا كلتف . ةرم

 ٿتأشن ‹ ةيناسنالا سفنلا ةلاعم يل ةكحملا ةقيرطلا هذه نمو « ةلماشلا ةرظنلا هذه نم
 اهلك أ يوت تارتف ىلع تلاز امو « مالسإالا ردص اهب رخز يلا ةردانلا ةبيجعلا تالوطبلا كلت

 نوكي نأ ء«بجعلا نم اهمامأ هسفن ناسنإلا كلاي ال يلا ةبجحملا ةلثمألاب « نيحلاو نيحلا نيب
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 . مدلاو محللا جئاشوب ضرألا ىلإ دودشم « ةقاطلا دودحم ناف رشب ةنكم ي هلک كلد

  ريثك يهو - ةيسايسلاو ةيرادإالاو ةيبرحلا تالوطبلا ضارعتسا ىلإ ةجاح ي انه انسلو
 بسن يهف ‹ ةيسفنلا تالوطبلا هيمسن ام ئزتجن انكلو . ةيرشبلا خيرات ين ذف لدم اهنم لكو

 ‹ رعاشملا يت رهظت يلا تالوطبلا . مالسإلا رظن يت ةيناسناللا سفنلا نع ثحب ي ءيڦ

 نوقيطي ال نمم « هريغو ديورف ىلع اہب درذل اهانرتحا دقو . لايخلا نم برقت ةجرد ىلإ اهفظنتف
 ةلثمأ كلتف . ةيصخش ةحلصم وأ ةيربج نع ردصي ل ًادحاو ًاروعش ةيرشبلا يل اوروصتي نأ

 : مازلإلاو ربجلا ليبس ىلع دحأ مهنم هبلطي مل اب عوطنلا . تحببلا عوطتلا ىلع اهلك ةع
 ةحلصم ال ‹ نيعوطتم مهسفنأ ىلع هوضرف مه امنإو ... نوناقلا الو عمتجملا الو نيدلا ال

 . دیعب الو بيرق نم كلذ يف مه
 ريغ يأ - ةيناسنإلا نأ كش الف . تالوطبلا كلتب هدحو درغني مالسإلا نأ معزن امو

 اهعومجم يأ ةيناسنإلا نأ ين « لاح يأ ىلع انترظن ديؤي اذهو . اه ًالاثمأ فرعت - مالسإلا

 ! ديورف تارورصض نم ةرورصض هيلا عفدت ال يذلا ريخلا ىلع ةرداق

 ي ةردانلا تالوطبلا كلت نم مخضلا ددعلا كلذ يه اهب درفت يلا مالسأإلا ةيرم امنإو

 ي ‹ خيراتلا ين ةدحاو ةمأل - عونلا ين الو مكلا يف حتي مل امن « رصقلا يف ةيهانتم ةرتف

 . ريصقلا نمزلا اذه لغم
 ي ةددعتملا اهلك اشمو « ةئشانلا ةلودلا ىلع نميهملا . هتلا لوسر ةفيلخ ركب وبأ اذهف

 ‹ ةيناسنإالا فطاوعلا لبنأ هرعاشم فوطت نأ نع لغاشملا هذه لك هعنمت ال « جراخلاو لحلادلا
 ةلثمأو | نييداعلا رشبلا ىوتسم نع هعفرت نأ « ناسنإ بلق تلغش ول < اهدحو ینکت يلا

 ةلالدلا مظع هنكلو ‹ هرهظم يف طيسب دحاو لاثع اهم ىرتجب . ةروهشم ةريثك هفملطعو هرب

 ةيراج اذإف ةفالخلا هيلوت دعب ًاموي جرح . ركب يبأ ردص ين قفخب يذلا « ناسنإلا » بلق ىلع
 وهو لبق نم اهلبإ اه بلحي ناك ركب اأ نأ كلذ « انراد حئانم انل بلحت ال مويلا » : لوقت
 كلو ! ةمهملا هذهب موقي نم ةاتفلا دجت نلف ةفالخلا هتلغش دقو امأ . نيملسملا ةماع نم درف

 ! ةيراج اي » : امهأسيو ء موي لك امه اباحي ناكف « ! مكل اهنبلحأل هّللاو ىلب » : لوقيف اهعمسي

 ! لعف هتلاق كلذ يف « ؟ حرصأ مآ ىغرأأ

 درفل ام رثكأ ءاسكلاو ماعطلا نم هسفنل حيبي ال « مالسإإلا تازجعم ىدحإ ... رمعو
 نمسلا قوذي ال مسقأ « طحقلا نيملسملا باصأو « عوجلا ماع ءاج املف . نيملسملا ةماع نم
 < تيزلا لك أ نم ههجو رسب ىتح نامرحلا اذه ىلع هماع يبو . نيملسملا ىلع هتلا حتفي ىتح
 ‹ هلوانتي يذلا ماعطلا ةلق عم « هلذبي يذلا دهجلا نم هيلع نوقفشيف هلاح نوري نوملسملاو

 لالا تيب نم ذخأي نأ مہم رطاخ بیط نع - هل نوحیبيو « هسفنب فأري نأ هنوجریف
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 ! نيملسملا ىلع ريخلا هللا ضيفي ىتح هضفر ىلع رصيو « كلذ ضفري هنكلو . هنأش هب حلصي ام
 «هتحيصن رمع لبق ول ىنمتي يمالسإالا عمتجملاو « هب هرمأي ال نيدلاو « هلك ءانعلا اذه مف

 ! ؟ هتشیعم فظش نم للقف

 الإ دحأ هيلع هضرفي مل يذلا ليبنلا عوطتلا هنإ . رمع ريمض يف ةفهرملا ةيساسحلا اهنإ
 . «؟ مهس ام ينسحب مل اذإ ةيعرلا رمأ ينينعي فيك » : رمع لوق هريسفتو « هسفن

 ةيداصتقا ةقئاض يف اوعقوو « ركب يأ مايأ ي مهدراوم تعطقنا دقو نيملسملا ىري ناهنعو
 يف راجقلا هيلإ عرسيف « ماشلا نم اهدروتسا ناك عئاضبب ةلمحم ريعلا هئيجت مث « ةديدش
 . نيكلهتسملا باسح ىلع اوحب ريل « ةرسعلا ةعاس اولغتسي نأ راجتلا ةداعك _ نوديري <« ةنيدملا

 تيطعأ : ًالئاق ناثع مهدريف . نيمهرد مهردلا ين هوحبري نأ يخس ضرعب هيلإ نومدقتيف

 مهارد ةعبرأ نوضرعيف . كلذ ن٠ رثكأ تيطعأ : لوقيف . ةثالث نوضرعيف ! كلذ نم رثكأ

 لك نحنو . دحأ كيلإ انقبس ام ! صفح ابأ اي : اولاقف . ةرم لك مهدري وهو ةسمح مث
 ‹« نيملسملل ةصلاح اهنكرتيل مسقي مث ! اماثما ةرشع يلاطعا هللا نإ : لوقيف ! ةنيدملا راجت

 ! ةجاحلا ةلئاغ منع اہب دری

 نودب هتعاضب نم لقألا ىلع ذخأي نأ - نيملسملاب ربلا ديري وهو ىتح - هيلع ناک اذام
 ! لبنلا روکشم ًالیبن - كلذ يل  نوکیو ؟ حبر

 ةوق الو عمتج الو نيد هيلع هضرفی مل « هقیقحتل عوطټيو ‹ هسفنل هضرفي لثم هنکلو
 | ةرهاق ةدحلاو

 ىتح « عقاوملا ىدحإ يف مالسإلا ءادعأو هثادعأ دحأ نم هلا هنكم بلاط يبأ نب يلعو

 نم لجر بجعیو ! ًاقيلط هکرتیو « هنع ضلي مث . هفيسب ذحايو « هردص ىلع سلجپل
 : لوقيف ؟ هنم هللا كنكمأ دقو « هللا ودع تكرت مل : هلأسيو « ثداحلا دهاشي ناك نيملسملا

 ًابضغ هتلتق دق نوكأ نأ تلعف انأ نإ تيشخف . یهجو ي قصب هسأر زتحأ نأ تمم انیح
 . هلل ال يسفنل

 ؟ ريطاسألا نم برقي يذلا « ليبنلا فرصتلا اذه ىرت اي لع ىلع ضرفي ناك يذلا ام
 اہنکلو . كش نود كلذ ملعب عو . هلتقيف دوعي نأ ًايرح ناك هقلطأ يذلا ودعلا اذه نإ

 وعدت لب - هحيبت فرصت ين ‹ كاشلا نم ًالظ ققيطت ال « ريمضلا لحنلاد ةلماكلا « ةفاظتلا »
 ! ضرألاو ءامسلا عئارش لك - هيلإ
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 ةالصلا : سانلاب يدونف رم < هيدل ام دري نأ ( زيزعلا دبع نب رمع) عمزأ ال » و
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 اوناك دق موقلا ءالؤه نإف دعب امأ : لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف ربنملا ىلع دعصو « ةعماج

 كلذ ناو . اهانوطعي نأ ممه يغبني ناك امو « اهذخأت نأ انل يغبني ناك ام اياطع انوطعأ

 لهأو يسفنب تآدبو « اتددر دق ينإو الآ ۰« بساحم هللا نود هيف يلع سیل < يلا راص دق

 ارقي محازم لعجف بتكلا كلت هيف طفسب كلذ لبق ءيج دقو - محازم اي ارقا . ينيب

 . هقش الإ ءيش هيف قبي م یتح « هب هصقیف صقم هدیبو « رمع هذحأیف ًاباتک ًاباتک
 اهوبآ هب اه رمأ رهوج اهدنع ناکو « ناورم نب كلما دبع تنب ةمطاف هتجوزب ىنث مث »

 يف يل ينذأت نأ امإو « لاملا تيب ىلإ كيلح يدرت نأ امإ يراتخا : اه لاقف « هلثم رب ل

 ريمأ اي كراتحخأ لب < ال : تلاقف . دحاو تيب يف وهو انأ نوكأ نأ هرك أ يناف « كقارف

 . نيملسملا لام تيب يت عضو ىتح للمحف هب رمأف . يل ناك ول هفاعضأ ىلعو هيلع نينمؤملا
 . ڭكیلع هتددر تش ¿ لإ : ةمطاف هتحأل لاق « كلملا دبع نب ديزي فلختساو رمع تام املف

 .«! "ادب هتلاو ال !؟ هتوم دعب هيف عجرأو رمع ةايح يف ًاسفن هنع تبط . هؤاشأ ال ينإف : تلاق

 سعر نأ عفرتلا اذه لث لب . ةلوهسلا هذه لشعب كلع ام لك نع رمع لزانتي اذكهو
 ىتجلاو « هكا هل حيت اهلك ةيوناقلا تاعارجإلا نأ عع ء هيف فح هسضتل ىر ال ارد

 . ءيش نع لزانتلاب هبلاطي نأ ين رکفي ال لب « هبلاطی ال هيف شیعی يذلا
 هذه ةمظع نم مغرلا ىلع « ماقما اذه يق ةداشاللاب ريدا هدحو سیل رمع نکلو

 ةظقي الإ هضرفي مل ليبن عوطت يه ثيح نم « خيراتلا ي ةذف فقت يلا « ةيسفنلا ةلوطبلا

 اهعنمإ ام ةن نكي ملف . عفرتملا يبسفنلا اهفقوم ليجستب ةريدج كلذك هتجوزف . ريمضلا
 تام نأ دعب اھک الماو اماومآ درتست نأ ۔ كلمت ام لک ىلع هتایح ين رمع تلضف دقو

 . اهسفنب هبلطت اهلعجي ملو « كلذ اميلع ضرع نيح « جرحلا اهوخأ اميلع رفو دقو . رمع
 لك سفن يف ةليصأ ةبغر نع لزانتلا ىلإ اهعفدت ةرهاق ةوق ريغل كلذ نع تحعفرت انكلو
 يروعش فتاه اهقامعأ قمعأ ي وه امنإو .. فرتلا ناولأو لحلاب عاتمتسالا ةبغر : ةأرما

 . لیبن عوطتم
n 

 باطخلا نب رمع هلزعي . طق مزبني مل يذلا رفظملا مالسإلا دئاق « ديلولا نب دلاخ اذهو
 ۲ ىركسلا هفرشل ه اماقتنا ةك ما كرب الو دقحب الو « نغطي الف ةكر عملا نامعم ي وهو

 ! لزعلا بجوپ ام بکتری مل هنأ - هسفن نيبو هنیب ىري وهو: ةفيلخلا لع ضقت الو

 ىلا بحسنيو . ديدخلا دئاقلل ةدايقلا ملسي نأ لقألا ىلع - > دلاح ناک دقلو

 اف نيالا رشیج لع ةعزما تطأ ا رف بحسن ول تقوم يا هش یری هنکلو تی

 . توفص يكز دمحأ ذاتسالل «زي زعلا دبع نب رمع » باتک نع (۱)



 نكلو هسفنل ال رصنلا ! رصنلاب هللا نعإ ىتح لسبتسملا هلاتق يف يضعبو ربخلاب ادحأ ملعب

 رمألاب ديدحلا دئاقلا نلعي طقف كلذ دنعو ! هب-.ناعالا هبلق المع يذلا مالساللو « نيملسملل

 ! ةدايقلا هملسبو

 حارأ دقو . بحسني نأ عيطتسي ناك - ةكرعملا ريصم ىلع نأمطا دقو  كلذك انهو

 ! دنجلا ةماعك ًايدنج لاتقلا يل رمتسيو ‹« اضيأ كلذ ىبأي هنكلو . ساسحلا فهرملا هربمض

 هنإ ؟ يهنلاو رمألاو ةرطيسلاو ةدايقلا دقف دو ‹ لاتقلا يل رارمتسالاب دلاحخ عمطي ميف

 . بيجعلا لطبلا اذه بلق رمعت ينل . ايلعلا لخملا ليبس يو « هللا ليبس ي داها

 هيلا ةلوطبلا هله بنام ارش دم ال ةي لا دلا تالل ل ا 1 ل یا

 ! ديرفلا فقوملا اذه اهنع فشك يلا  ةدلاخلا
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 رمخ بحاص ناك لجر « سراف حتف يف نيملسملا لاطبأ دحأ < ينقللا نجحم وپأو

 يت صاقو يبأ نب دعس هسبحف « مالسإلا ءاج نأ دعب ىتح اهب یننتی لظو « ةيلهاحلا ي
 . لاق امن هبیتتسیل هيلجر يف دیقلا عضوو « هراد

 الف دئاقلا ضرع مث ‹ هراد يب سیبح هدنع نچحم وبأو « سرفلا لاتقل دعس جرخيو

 . رحتسم لاتقلاو ةكرعما ىلإ هسفنب جورخلا نع زجعي نأ ة ةرسحلا هؤلعو « هسرف بوكر عيطتسي

 ء هلوسرو هللا نيد ةرصن نع دعقي نأ قيطي الف « سيبح وهو « ىريو كلذ عمسي نجحم وبأو

 نكلو . بيجتسي ال ًادعس نکلو ءاجرلا ي حليو . لعفي الف لتاقيل هقلطي نأ ادعس وجريف

 ىلإ جرخيل هديق كفت نأ اهفطعتسيو ! دعس ةأرما ىدل لواحي هنا . ساي ال نجحم ابآ

 ! هيلجر ي ديقلا هسفنب عضيو اهيلإ دوعي نأ ةك عملا ي دهشتسي مل وه نإ - اهدعبو . لاتقلا

 ةمجه ودعلا ىلع مجهو . لاتقلا ىلإ اهب قلطناو دعس سرف ذحأف ! هتقلطأف هل اہبلق ق فرو

 راد ىلإ رصتنملا لطبلا داع ! داع ءاسملا لبقأ اذإ ىتح . نيملسملا ةفك تحيجرف < ةقداص

 | لبق نم دعو امك هيلجر يب ديقلا عضو مث < سرفلا طب رف « دعس

 ناديم ىلع لطي دعسو . نيملسملل .رزؤملا رصنلا هتلا بتك ىتح مايأ ةئالث كلذ ىلع لظو

 « برضلا نوكي ام نسحأك برضي ءاقلبلا ىلع ًاسراف تيأر : هتأرمال لوقيو هتذفان نم ةكرعلا

 هيلإ هیدانیف « هتصق هتأرما هل صقتف ! نجحم وب اذه تلقل نجحم یبا سبحم الولو

 , ( ! هلعفت یتح هلوقت « يشب كلذخاؤم انآ اف ! بهذا » : لوقيو

 . « ! ًادبأ حيبق ةفص ىلإ يناسل بيجأ ال هللاو مرج ال » : الئاق نجحم وبآ دریف

 براح دقو - ًاعيطتسم ناکو . سيبح وهو لاتقلا نم لح ين نجحم وأ ناک دقلو

 ةديقعلا اهتظقبأ  ةقراح ةيسفن ةلوطب اہنکلو . هسبحم نمو هدعو نم للحتي نأ  رصتناو

 . ريمضلا اذه ي
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 ةفاظنلا نم ةيلاعلا ممقلا كلت نوخلبي نيدذلا مه مهدحو برحلا لاطبأ الو ءافلخلا نكي ملو

 مانع ناك » ديبع نب سنوي : نيملسملا ةماع نم لجر اذهف . ريخلا لمعب ةعوطتملا ةيسفنلا

 . ناتئام اهتميق ةلح لك برضو <« ةئامعبرأ هنم ةلح لك ةميق رض . نامنألا ةفلتخم للح
 ضرعف « ةئامعبرأب ةلح بلطو يبارعأ ءاجف . ناكدلا ين هيأ نبا فلو <« ةالصلا ىلإ رف
 هلبقتساف « هيدي ىلع يهو اب ضف « اهارتشاو اېيضرو اہنسحتساف . نیت اللا للح نم هيلع
 يوابست ال : لاقف . ةثامعبرأب : لاقف ؟ تيرتشا مكب : يبارعألل لاقف . هتلح فرعف « سنوي
 . اشيضترا انأو ‹ ةئامسمحن اندلب يأ يواست هذه : لاقف ! اهدرت یتح عجراف « نیتئام نم رثک أ

 ۽ ناکدلا ىلإ هدر مث . اهيف امب ايندلا نم ريخ نيدلا يف حصنلا نإف « فرصنا : سنوپ لاقف

 ثيقثا امأ ؟ تییحٹسا ام : هل لاقو « كلذ يڻ هيأ نبا مصاحو . مهرد ينٿام هيلع درو

 ضار وه وهو الإ اهذحخأ ام هتلاو : يقف ؟ نيملسملل حصنلا كراتو ‹ نمثلا لثم حب رت 1٩ هللا

 ۾ ؟ كلسفنل هاضرت اع هل تٽيضر اللهف : لاق ! اہم
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 لوسر ای : اقف ‹ ملسو هيلع هللا ىلص يئلا ىلإ كللام نب زعام ءاج » : لاق ةدي رب نعو

 مٹ ‹ ديعب ريغ عجرف : لاف . هيلإ بتو هللا رفختساف مجرا | كلحبيو : لاقف . يلرهط هللا

 تناك اذإ ىتح . كلذ لثم مملسو هيلع هللا لص يبا لاقف . ينرهط هلا لوسو اي لاقف ءاج
 ریشاف ؟ نونج هبا : هللا لوسر للاسف ! انزلا نم : لاق ؟ كرهطأ م : هللا وسر لاق ةعبارلا

 : لاقف . رمح حبر هنم دج ملف < ههکنتساف لجر ماقف ؟ًارمح برشا لاق . نونجبم سيل هنا

 هللا ىلص هللا لوسر ءاج مث ةثالث وأ نيموي اوشبلف . مجرف هب رمأف | معن : لاق ؟ ثینزأ

 . مهتعسول ةمأ نيب تمسق ول ةبوت بات دقل . كلام نب زعال اورفغتسا : لاقف ملسو هيلع

 يعجرا كحيو : لاقف . يلرهط هللا لوسر اي : ثلاقف ‹ دزألا نم دماغ نم ةأرما هتءاج مئ

 ىلبح اهنإ ؟ كلام نب زعام تددر امک يلدرت نأ درت : تلاقف . هيلإ يبوتو هللا يرفغتساف

 : لاق . كنطب يف ام يعضت ىتح .: امه لاق ! معن : تلاق ؟؟ ثنُأ : لاقف ! انزلا نم
 تعضو دق : لاقف ملسو هيلع هللا لص ينلا ىتأف « ثعضو ىتح راصنألا نم لجر اهلفكف

 راصنألا نم لجر ماقف . هعضرت نم هل سیل اریغص اهدلو عدنو اهمجرت ال نذإ لاف . ةيدماغلا

 املف . ييدلت ىتح يهذا : اغ لاق هنأ یوریو . اهمج رف لاق . هللا ين اي هعاضر يلإ :

 ‹ زبحخ ةرسک هدي ي يصلاب هتت هتثأ هتمطف املف . هيت ىتحس هيعضرأف يبهذا : لا تدار

 . نيملسملا نم لجر ىلإ يصلا عفدف ماعطلا لك أ دقو هتمطف دق هللا يبن اب اذه : تلاقف

 ىمرف رجحبب ديلولا نب دلاخ لبقيف . اهومجرف سانلا رمأو « اهردص ىلإ اه رفحف اهب رمأ مئ

 )١( مازع نمحرلا دبع ذاتسألل « ةدلاغلا ةلاسرلا » باتك نع .



 داهم : ملیسو هيلع هللا لص هللا "لوسر لاقف . اهبسغ ؛ دلاح هجو ىلع مدلا حضنتف < اهسأر
 زمأ مث . هل رفغل سكم بحاص اهات ول ةبوت تبات دقل « هديب يسفن يتذلاوف < دلاح اي
 . .« تنفدو الع لصف اہ

 سوه ةلاح اها  ہایورف بھذم لع لوقي نأ ديرب نل لاجملا حتفت دق زعام ةثداحو

 ؟ نونج هبآ : لأس نيح ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رطاخ ين اذه نم ءيش ناک دقو . ييد

 كانهو . ةيوس ةلاح ين اناك امهيلك ةأرملاو لجرلا نأ فا ریشت هت اھلک ثداحلا ٰفورظ نکلو

 سانلا عفدي هنإو ٠ روعشاللا يف ًانماك نوكي هنإ ديورف لوق يذلا مثإالاب روعشلا نيب قرف
 نع ًاربفكت سفنلا بيذعت ىلإ وأ ٠ اهوبكتري م٠ مئارج ىلع مهيلع ةبوقعلا عيقوت بلط لإ
 ل امہنآ كلذک ظحالي امو . ةددحم ةعرجج يعاولا روعشلا اذه نيبو « ينخلا مثإالا اذه
 اعاو . قلقلا اه ريمض ةحارإال ٠ امہيلع ىضقت ت دفا رطاخم امهسفتأ اضرعي ملو امهيسقت داتق

 مداقي ال ليبنلا عوطقلا ى نم ةمق يهو . هترفغمو هللا ءاضر يف ًاعمط امهرهطیل هللا لوسر ىلإ امدقت

 . ريمضلا ةفاظن نم ةياغلا غلب دقو الإ دحأ اهيلع

 عطقنت م اهنإف « مالسإلا ردص ين ترتاوت دق ةيسفنلا تالوطبلا' هذه ةلثمأ تناك اذإو
 هادا نييبيلصلا ىرس ال هتلماعم ين لصي نيدلا .حالص اذهو . روصعلا رم ىلع كلذ دعب

 صبصقلا هنع نوبتي ممشأ: نيييلصلا كنلوأ تلعج ةجرد ىلإ < برحلا يتو نيدلا يف

 > ١ ؛ ٠!. ريطاسألا هلوح نوغوصيو « ةعدبملا

 يف مہلغ نومجہ اوناک و اه ليثم.ال ةيشحوب .نيملسملا نولماعي نويبيلصلا ناك دقو

 ةعاطإ ‹ مهب اولكني نأ نم لح ين نوملسملا ناكو . ءامدلا نم ًاكرب اهنولوحيف هلا تويب
 هيلع اودتعاف مکیلع یدتعا نق » « بابلألا يلوأ اي ةايح صاصقلا ين مكلو » : ءاسلا رمل

 ؛ هيدي نیب حقو ازيا نضيف « حوطتي» نيدلا حالص نكلو . « مكيلع ىدنعا ام لث

 !.! ءافشلل لئامي ىتح هيلع رهسیو
 ةردانلا لخملا كلت نوب رضي < مهحاورأ .هتب رشتو <« ماالسإالاب اونم اعيح نوملسملا لاز امو

 رسحن اذام ١» : هباتك ف ( ڊنهلا ءاملع نمر يودنلا نسحللا وبأ ديسلا ىلوقي . خي راتلا يف

 ىلع ةروئلاب مهنا يلاودبلا هللا يضر ٠-خييشلا نإ ٠٥ ١ ةحفص « نيملسملا طاطحعناب ماعلا

 مك احلا هيلإ وأ ‹ هذیمالت نم ناک يزیلجتإ مک اح ماما مكوحو . م ۱۸١۷ ماع زيلجإلا

 تک ر تش ثادق : : لاقو « ىبأ خيشلا نكلو . هقلطيف:مامتالا دحج نأ ءاقدصألا ضعب ناسل ىلع

 مد الو . مادعإالاب هيلع مكحف. مك احلا. رطضاو ؟ دحج .فيكف زيلجنإلا ىلع جورخلا ين

 يفإو « يلع ةبوذكم ةيضقلا نإ تلق ول ةعاسلا هذه ين ىتح : هل لاقو مك احلا ىكب قنشلل

 بذجلاب يلمع طبحأ نأ ديرتأ : .لاقو ذاتسألا بضخف . كصيلخت ين تدهتجال ٠ ءيرب
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 . مكل ادب ام اولعفاف ةروثلا يف تكر اشا دق . لمع لضو نذإ ترسح دقل !؟ يسفن ىلع

 . ١ لجرلا قنشو

 يهف . قيلعت ىلإ جاتحت ال ‹ ريثك مالسإلا خيرات يف اههابشأو « ةلثمألا هذهف دعبو
 بيجتستف « ةحيحصلا اهسسأ ىلع ةيناسنإللا سفنلا لماعي يذلا ماظنلا اذه ةمظعب اهلك دهشت
 ! تازجعملا هبشي ام ىلإ اهعافترا ين لصتو « اهتقاط ىصقأب هيلا





 حةنججماو دزتقلا

 ٹحسم كلذک يهو . عاعجاللا ملعل يسيئرلا عوضوملا يه عمتجملاو درفلا نيب ةقالعلا

 ريغ نم ٠ ةقح ةسارد ةيناسنإالا سفنلا سردت نأ نكم الف . سفتلا ملع ثحابم نم ىساسأ

 ءارآ ةفلتخملا بوعشلاو تاموكحلل نأ امك . ليصألا اہنايك نم مهملا ءزجلا اذهل ضرعتلا

 كئلوأو ءالؤه نيب ءارآلا فلتخت نأ ًايعيبط ناك دقو . عوضوملا اذه يف ةيلمع تاقيبطتو ةيرظن

 . كلذك امئارو نم فدهلا فالتخاو « انم نورظني ىلا ةي وازلا فالتحخال ًاعبت

 نوغلابيف . درفلا رظن ةهجو نم ًاماد عمتجملا ىلإ نورظنيف نويدرفلا سفنلا ءاملع امأف
 رجحلا يأ نوغلابي امك . نيرحآلا نع لصفتم نايك اه ةلقتسم ةيصخشك درفلا ةيمهأ ريدقت ين

 . هتعاط ىلع جراخلا درفلا بيدأت يل عمتجملا قح ىلع

 ةغراف ةءابه هروصتو « درفلا ةميق رقحت يف ةيدابتسالا لودلا خلابت ر الا بناا نمو

 . ةعامجلا نع لصفنم دوجو اه نوكي داكي ال

 . بيعملا فارسإللا دح ىلإ ايف غلابم نيترظنلا اتلكو

 يذلا عمتجملاو ؛ نیرحخالا دوجو یسنی نا هتیتاذو هسفنب هساسحا غلبي يذلا درفلاف

 ةفيقح نع لفغيو ءايشالا عثابط لهاجتپ اهالک ؛ لقتسم دوجو يا درفلل ضرفي الا

 ؟ ةقيقحلا يف حمتجملا وه اف

 ؟ عمتجملاو درفلا نيب لصفي يذلا بيجعلا طخلا كلذ امو
 نع ثيدحلاو . حيحصلا يملعلا ثحبلا مامأ تبثت ال ةبيجع ةركف امهنيب لصفلا نإ

 ثحببلا بويع نم وه < نالباقتم نارکسعم وأ « ناتلصفنم ناتوق امنأك عمتجملاو درفلا

 ي نولدحتب اوناك امك . رمالا عقاو يف اط دوجو ال اياضقو تالاح روصتي يذلا يرظنلا

 لقتسم دوجو اهدحأل نوكيو « الصفني نأ نكع نائيش امهنأك ىنعملاو ظفللا نع يبدألا دقتلا
 . كش نود قرافلا عم هيبشتلاو . رخالا نع

 ‹« عمتجملا دوجول لباقم لقتسم نايك اذ < اصلاح ًادرف نوكي نأ نكم ال درفلا نإ
 اذهو . ًاعيمج هتالماعمو هراكفأو همسجب « لازتعالا مامت هلزتعا دق هنأ الدج انروصت اذإ الإ
 ! بيذاجملا تايفشتسم ي ىتح الو « ًايلمع ثودحلا ليحتسم رمأ

 دجوي فيكف ؛ اهركذ درجم ىلإ جاتحت ال ةيميدب كلت . دارفألا عومججم وه عمتجملاو
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 ؟ عومجملا اہنم نوکتی يلا ةدحسولا وهو « درفلا دوجو نع ًالصفنم نذا عحتجملا

 ًالصفنم نوكتي يذلا عمتجملاو « لقتسملا درفلا دجوي نأ نكعب ِطقف تاب رظنلا ماع يف

 نم اهنأل « ةبيجعلا ةقرفتلا هذه فرعي الف يلمعلا عقاولا امأ . يتاذلا درفلا دوجو نع
 . ةياقعلا تءاليجتسملا

 ي ةعامج ي وضعو لقتسم نئاک تقولا تاذ يف وه درف لک نأ وه سروسحملا عقاولا نإ

 نود هيتفص یدحإب درفلا هلوازپ نأ نکعب لمع الو ةركف الو ةدحاو ةظحل دجوت داكق الو

 . عاطتسم اذه نأ رمألا رحاظ ي ادب ناو < ىرحلألا

 لبق نوكت دق عمتجملا نإ لب . تم نوت فهكلا يف هتلزع نم ناسنإلا جرح كنف
 عونلا نم نادرف دجو نأ ضرألا رهظ ىلع ثدح ذنمف . هتاذ فهكلا لحاد يت . كلذ

 همسجب ‹ لاصفنالا لماك دوجو هل درف كانه نكي مل « ةنيعم ةقالع يف ناكر تشي « ييرشبلا

 . هلامعأو هراکفأو هرعاشمو

 دجو ًاصخش روصت يتلا ريطاسألا ىتحو . طق دجوي مل ىنعملا اذهب درفلا نأ كلذ ىنعمو

 ًاعمتججم هلوح قلخت ام ناعرسف « ءايحألا نم هريغ دحأ ايف سيل « ةيثأن ةريزج يأ هدرفع
 : ةتباثلا ةقيقحلا كلت يعارن - ريطاسأ يهو ىتح - اهنأل . تاقولخملا نم هريغ وأ نحل ا نم

 لوألا هتأشن ين عمتجملا دجو دقو . لقتسم درف ةروص ي هل دوجو ال ناسنإالا نأ يهو

 مات نيلصفنم اوشيعي نأ اوعيطتسي مل - هدلوم ناك ًايأ - هدلوم ذنم يرشبلا عونلا دارفآ نأل

 .ءاحنألا نم وخن ىلع ضعبب مهضعب لصتي نأ ين « بلاغي ال ًايوق ًاعفاد اوسحأ لب . لافت “الا

 . هدحو شيعي الا يث ةحلم ةبغر نم « درفلا سفن سفن نم تعبن ةيسفن ةجاح نذإ عمتجملاف

 ةعيبطلا ىوقو « ةسرتقملا تاناويحلا مامأ ةشحولاب روعشلاو « دارقنالا نم فوخلا ناك ءاوسو

 : هريغ عم كارتشالاب كردي نأ عيطتسي هنأ درف لك دجو نيح « ةحلصملا تناك وأ . ةلوهجملا

 ةريحألا ةجيتنلاف .. . عيطقلا ةعزن وأ « سنجلا ةزيرغ تناك وأ . هدحو هکر دی نأ عیطتسی ال ا٥
 . درفلا ريمض نم عمتجملا تاشنأ يلا يه « رهقت ال ةعزن نأ يهو « ةدحاو

 وقأ . هاجالا يف ام ةداضم ةيرشبلا سفنلا ي ىرخأ ةبغر لك نم ىوقأ ةعزنلا هذه

 ا عاتجا نم ًاشنت يا تاعزانملا نم یوقاو ‹ ةدقتسم ةدحوك هسقنب ناسناللا روعش نم

 هل نوک نأ ي درف لک ةبغر نم ىوقأو . نيرحخألا حم يتلت ال ةصاخ عماطم مهنم لكل
 كلذ الولو .. .ًاضيأ ةعيلطلا رصانع ىلع لب ١ بسحف نيرشلا ىلع ال درفلأ قلطلا ناطاسلا

 تابغرلا امه عضخت نأ تعاطتسا ال لب « ةضراعتملا تابغرلا كلتل دمصت نأ تعاطتسا ام

 . عاطتسم یدم لوطأ ىلإ اهعم ىشمتت یتح « اہتدح نم رسکتو اجذہتو ‹ جيردتلاب ىرحخألا

 بو ء نكم قان قيضأ يف لوألا عحجلا نوكي ذأ ء ًييرديو ًابعيط رم ناك دقو

 ةعزن اهيف بلغتت نأ نكع ةعومج لوأ كلتف . ءانبأو ةجوزو جوز : ةرسأ : ةنكمم ةروص
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 ' . قيرط يأب امناطلسل اهعضختو « ةلقتسملا ةيدرفلا تاعزتلا ىلع < < عامجالا

 ًاظفتحم لظ درفلا نأ حمو ؛ درفلا نم الدب ةدحولا يه ةرسألا تراص ةظحللا كلت ذنمو

 يف وضعك ىرحألا هتفص هثاذ تقولا ين بستكا دق هنأ الإ ‹ ةلقتسم ةيصخشك هنايكب

 جرح وهف . دحاو نآ ين هيتفصب الإ لمعي وأ رکفي وأ سحب , نأ هقوط ي دعي ملو <« ةعامج

 وهو هرکفو هبلق ين لمحي هناکف . ًاضیأ هثانبأو هتجوزل داطصی هنکلو - معن - هسفنب دیصلل
 وهو . شوحولا دهاجيو « لاغدألا لخدي مهلجأ نم نيذلا نيرحتآلا صاخشأ « داطصي

 هنم جتني اذه نکلو - معن - ةزیرغ هل ًادرف ًادسج هتفصب « سنجلا عفاد هتجوز عم يل

 اذكهو . هتاذ تقولا ي اہنم يهو « هدسجو هسفن نع ةجراخ ثادحأ يأ : نونبو تانب

 لصف نكع ال ثيحب « نيرحخآلا دوجو يف وه هدوجوو « هدوجو يف نيرحآلا دوجو لحادتي
 . ريغصلا عمتجملا اذه ةنوكملا ةعومجملا سوفن ين رحآلا نع امهدحأ

 ‹ ربكأ عمت نيوكتل ةرسأب ةرسأ جازتما ةلحرم رحأتت نأ كلذك ًایعیبط ناک دقو
 . نيلماكلا ةرطيسلاو لالقتسالل ةرسأ لك ةعزن ىلع بلغتت نأ ةكرتشملا ةحلصملا عيطتست ىتح
 هتاذ تقولا ي امنكلو « درفلا نم الدب ةرسألا يه < عراصتت وأ قفتت يلا ةدحولا نوكت انهو

 دقفي نأ نود « اهدارفأ نايك نم دمتسم ةرسألا نايك نأ يأ . دارفألا نم اف نم ةرسأللا

 . تقولا تاذ يف هدوجو درفلا

 مهعزاون ىلع اهوبلغف < سالا حلاصم تقالت املك رکيو ينترب عمتجملا لظ مث
 « هدحو درفلا هعيطتسي ام ربك أ كرتشملا عفتلا نم ًاردق مم ققحي كلذ نأ نودجي نيح « ةيدرفلا

 رعاشملا ير فقي ملو . توعشلاو مألا مث : لئابقلاو رئاشعلا تدجوف « اهدرفع ةرسأللا وأ

 لك ءاخإلا هيف معي « لماش يناسنإ عم لإ دمت ةيناسنإلا تراص لب < « دحيلا اذه دنع

 . هاجتالا ىلإ ريشت ةبغر لاح يأ ىلع وهف ققحت دق نكي مل نإ ملح كلذو . ضرألا ناكس

 : هنايك ىلع نيترطيسملا هيتفصل ًامزالم راوطألا هذه عيمج يت لظ دق درفلا نأ مهملا نكلو

 < زربتو عستت تذحأ دق ةيناثلا ةفصلا نكلو . ةعومج يل درفك هتفصو لقتسم درفك هتقص

 تناک فطاوعو رعاشمو « درفلا سفن ي عسوأ « تاحاسم » ىلع جيردتلاب اهذوفت طسبتو

 هتاقوأ دشأ ي یتح ناسنإالا عسو يق دعي و . ةصلاخ ةيدرف نوكت نأ ىلإ برقأ لبق نم

 هرعاشمو هبلق ي اعاد لمحي ماد ام « نیرحآلا نع ًالصقنم ًادرف نوکی نأ - هسفنب ًادارفنا
 . يجراخلا عمتجملا نم ةروص

 براجتل ةجيتنو « ةي رشبلا خيرات ين ةلواطتم داما ىلع ثدح يذلا ءاقتر الا اذه نكلو

 ٹبسرتو < مهراكفأو مهسوقت يف ترثأو « نيعمجو نيدرفم دارفألل تعقو ء اه دح ال

 امغنإو ‹ مهسفنأ جراخ نم رشبلا ىلع ًاضورفم نكي م ءاقترالا اذه ... لايجألا ىدم ىلع امف
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 . ناسنإلا هيخأب ءاقتلالا ىلإ ناسنإلا عفدت يلا « ةلصأتملا ةيوقلا ةعرتلا كلتل ةباجتسا ناك
 . ءاقللا اذه يت ابتحار دجتو

 ةجملا نك يذلا وه درفلا ناكو ء كلذك رمألا ناك ول : لوقي نأ ضرتعل ناک ام رو
 نه لع اقتالا ىلإ ةعرتلا هيف تدجو ال ٠ يسانألا نم هريغب عاتجالا يق ةحللا هتيغر نم

 .. هيهاونو هرماوأ ىلع جورخلاو عمتجملا
 ةبراضحملا تابغرلا نم ةعومجم وأ . تاضقانتلا نم ةعومجم ناسنإلا نأ عقاولا نكلو

 تعضحخأ دق عاتجالا ين ةبغرلا نإ : انلق دقو . دحاو نآ ين اهلك اهقيقحت نكعب ال يلا
 ‹ درفلا سفن نم اهعزتنت م انكلو . جيردتلاب اميذهت ىلع تلمعو « امناطلسل ةيدرفلا عزاونلا
 - يعجل حلاصل  درفلا لعق نأل : ايتن نم ااصتتسا ةحلصملا نم الو نكمملا نم نكي مو
 ةايحلا ًاشنت نأ نكم فيك ذإ . هتاذ عمتجملا اذه عايضل الإ ةيانلا ين يدؤي نأ نكعب ال
 ¢ تاومألا نم ةعومج نم

 . ةحلملا ةيعامحلا ةبغرلا عم بتج ا ًابنج < ةدوجوم لازت ام نذإ ةيدرفلا عزاونلاف

 ‹ هركلاو بحللا اف دجوي امك « ةيرشبلا سفنلا يث دوجوم وهف < ًاضقانت اذه ناک اذاو

 . ' لايخلاو عقاولاو « ءاجرلاو فوخلاو

 حب رتسيل عضو ىلإ عضو نم هدسج بلقتي امكو ؛ بلقتم قولخم يرشبلا نئاكلا اذهو

 . ماودلا ىلع « ةثيجو ًاباهذ هسفن بلقتت كلذكف « هطاشن ددجمو

 نيرحلا دوجو نأ رعشيف « یدل رخ ىلإ اهعم ريسيو ةيدرفلا هعزاونل بيجتسي ةعاس وهف
 ىلع ال ةقلطملا ةرطيسلا هل نأ ول « ةيرشبلا ةلوفط ين عنصي ناك امك ىنمتيو « هقياضي

 . ًاضيأ ةعيبطلا ىوق ىلع لب بسحف نيرحنآلا
 ةيدرفلا هسفن نأ هيلإ ليو « ًادرف هسفنب قيضيف « عاټجالا ةعزنل بيجتسي ةعاسو

 ‹ هسفن جراح يف سفنتلا ىلإ ىعسيف « هقنخ داكتل ىتح برتقتو هناردج قيضت نجس كلت

 .. نيرحخالا نايك يف هنایک بوذیف ‹ یدملا یصقا لا اذه ي لصی دقو

 . رطح الو كلذ يف ريض الو . عضو ىلإ عضو نم بلقتلا بثاد ةيوسلا هتلاح يأ وهو
 رخلا ىصقا هترطفب ققحي نا _ فرطتي الو فرسی ال ماد ام  عیطتسم وهو . هترطف كلتف

 ر

 . كلاذ وأ هاحتالا اذه يت ءاوس « فرطتاو فارسإلا نم أغني للا لكل

 هدوجوب سحيو « درفلا ةرطف دسفت نيحف : ةفرطتملا ةيدرقلا ةعزتلا نع ثيدحلاب ًادبنو

 جهنم ١ باتك نم لك يف « ةيرشبلا سفنلا يف ةلباقتم طوطح » لصف يف دعب اميف رثكأ حسوتب ةطقنلا هذه تحجلاع )١(

 . « ةيناسنإإلا سفنلا ق تاسارد » باتكو « ةيمالساللا ةيي رتلا
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 هسفنل ققحيل « آدكؤم ءادتعا نيرخآلا ىلع ىدتعا دق نوكي « هيف ًاغلابم ًاساسحإ يتاذلا

 < هدحو شيعي الو عمتجملا لزتعي ال كلذ عم وهو . ةينانألا ةيدرفلا ةعتملا نم هل يغبني امن رثكأ

 يلا ةلئامطا تاليهستلاو « ةعامحلا ين هدوجو نم هدمتسي يذلا مخضلا نوعلا نع لزانتي الو

 مث ‹ ةجرد ىصقأ ىلإ عومجملا لغتسي نأ ديري هحجبت ين هنأكف . دارفألا عومجم هل اهرسيي

 . فیلاکتلا نم هبیصن يدي ال

 . ةنزاوتملا ةلدتعملا ةرظنلا نيبو < ةيدرفلا ةاعد نيب ديدشلا لدجلل حعضوم انهو

 هنومسي اميف هتيرحب درفلا عتمتسي نأ ي ءيش هريضي نل عمتجملا نأ نومعزي ًانيح مهف
 ‹ نوثشلا كلت يت درفلا ىلع جيرحتلا ي عمتجملا قح نوركني رحآ ًانيح مهو . ةصاخلا هنوثش

 كلذ يت ناك ءاوس « نيلحنملا نم مه ررغو نویدوجولا لوت امک  هیتاذ قیقحت » يت و

 هدوجو هل قتاحتي نأ يشينب يذلا وهو < درفلا وه لصألا نأل ‹ نكي مل وأ عمتجملا ىلع ررض

 ! اوبصضغ م نورحخألا يضر « لماكلا

 . حيحصلا قطنملا مامأ راهنت . ةلئاه ةطلاغم نيلوقلا الك ينو
 ؟ عمتجملا وه امو درفلا وه ام : لصفلا اذه ًأدبم ين هانلأس يذلا لاؤسلل دوعن انهف

 نيركسعم وأ « نيتلباقتم نيتوق ةروص ىلع امهعضيو « امهنيب لصفي يذلا يمهولا طخلا كلذ امو
 ؟ نیعراصتم

 كلذ وه نف : هيف نيراملا نم دحاو ىلع انيديأ انعضوف قيرطلا ىلإ انلزن انن ضرفنلف
 اذه نكلو . « عمتجملا » مهنأ ىلع نيرحأألا ىلإ رظني « هسفنل ةبسنلاب درف هنإ ؟ صخشلا

 عمتجملا نوكتي ‹ هدارفأا نم درف وه وا « عمتجملا » وه هنأ ىلع نورحآلا هيلإ رظني هتاذ درفلا

 . هعم نيرحخالا نمو هنم - مهيلإ ةبسنلاب

 ةرثادلاك ةلأسملاف . رمألا ةقيقح ين حمتجملاو درفلا نيب ًادبأ لصفلا نكع ال اذكهو

 لک ۔ يهتنت انه ىلإ وأ « ةرئادلا أديت انه نم لوقف الم ةنيعم ةطقنب كسمت نأ عيطتست ال

 اذكه رمألا لظيو . نيتطقن نيب ًاطسو وأ ةيامن وأ ًأدبم نوكت نأ حلصت < ةطقن لكك ةطقن

 اه ريصي طقف كلذ دنعف ‹ بابسألا نم ببس يأل ترسكنا اذاف . ةمباق ةرثادلا تماد ام

 . نيحلا كلذ ذنم اهتفصو ةرئادلا مسا دقفت اهنكلو « ةيابنو ًأدبم

 ةلباقللا حضوم ي بضتو « هلزعتف هنم ًادرف ذحنأت نأ عيطتسل ال .. كلذ عمتجملاو

 رظنب نيرخآلا ءالؤه نم دحاو لك نأل . ةرثادلاك ًاكساهنم عمتجملا ماد ام < نيرحآلا نم

 ‹ ىضوفلا هيف عيشتو « هكسامت دقفيو عمتجملا مطحتي انيح امأ . لا وه هترظن درفلا اذه ىلا

 ! زوج ءيش لک كلذ دنعف

 مهزيم ناك ءاوس « هعومجم يف عمتجملا نع نيزيمتملا كئلوأ اتقۇم انباسح نم جرخنلو
 . نولوقي امك ةدعاقلا يني ال ذوذشلاو . ذاوش كئلواف . لفسا ىلإ افارحنا وأ « ىلعأ ىلإ ًاعافترا
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 ةييلغألا لثع يذلا « يداعلا صخشلا نع مالكلا يوتسن نأ دعب منع ثيدحلا ىلإ دوعنسو

 . عومجملا نم ىمظعلا
 يف ضعب نم اهضعب ةبراقتلا ةق ةقحاسلا ةيبلغألا انيقبتساو « نيزيمحملا اندعبتسا اذاف

 ىلع جرحي وأ « ينملظي عمتجملا نإ : منم لئاق لوق ينعي اذاف .. ةيلقعلاو ةيسفنلا تافصلا

 ؟ ةيصخشلا ييرح

 لوست ام رخ ىلإ ايف باهذلاو « اهقيقحت يف بغرأ انأو « ةنيعم ةوہش يل نأ ضرفنل

 قيرط يف فقي عمتجملا نإ : لوقأ كلذ دنعف : ٠ عمتجملا »اهحيبي ال يتلا ةعتملا نم ييسفن يل

 يفايك قيقحق ليبس يف دويقلا عضيو « يتيرح نم دحي هنأ معزأو . ةوهشلا هذه قيقحت

 وأ « هتايرظنب رثأتأف « ديورف بتك نم باتكب كسمأف « كلذ ىلع ديزأ دقو . يتاذلا

 يعزاون تبك ىلإ فدهم هنإ ًالئاق « عمتجملا ىلع ًاجتحم يتريقع عفرأف « ايف ف غلابملا ات اءاحيإ

 . خلا .. ةروخذملا يتقاط لطعتتو < ةيسفنلاو ةيبصعلا تابارطضالا كلذب ينييصتف « ةيرطل

 طلاغأو يسفن طلاغأ ينكلو اهتكردأ وأ . ةمهم ةقيقح تيسن دق نوكأ عقاولا ي ينكلو

 رخآ ًادرف ىرأ نيح «‹ ةصاخلا يتعتم ين يلع عمتجملا جيرحت ىلع جتحأ يذلا انأف . نيرحلألا

 ىلإ ايف بهذيو « ةحلملا هتوهشل بيجتسيف « يسفنل هيف تبغر ام ىلإ بهذي نأ ديري

 ! ضو رفملا دحلا زواجتت ال ! كناكم هل لوقأو « هيلع ًاجتحم بهأ يتاذ انأ . . ىدملا ىصقأ

 وأ وه ناك امك « صخشلا اذمن ةبسنلاب عمتجملل ًالثم وأ « ًاعمتجم » انأ حبصأ كلذ دنعو

 . يلإ ةبسنلاب عمتجملل ًالثم وأ ًاعمتجم هريغ
 قح يف ةع رج دودحلا نع ةدئازلا درفلا ةي رح ليبس يف فوقولا ناك اذاف ... اذكهو

 خرصي يذلا تقولا تاذ ي <« هريغ قح يف ةع رجلا هذه بكتري صخش لكف « درفلا اذه

 عيمجلا اعإو . ةئالا يف ةئام هيلع ينج دحاو صخش دج وي ال كلذبو ! هقح يف ا اکترا نم

 مكحلا اذه نم ذاوشلا دعبتسن ىرحأ ةرمو ) ! ةدحاو ةبسنبو دحاو نآ ي مهيلع ينجو ةانج

 . ( ماعلا

 : هسفن لأسي نأ ًالوأ هيلعف « اذكو اذك عنصأ نيح نيح يلامو عمتجملل ام : درف لاق اذإف

 | لاا هاه سفت نواب نيج نیرخآللو وه هلا

 هسقن درف لک يطع نحو . ةميقتسم ريغ ةينانأ ةعزن ىلع ةيدرفلا ةرظنلا هذه موقت

 : عراصتو دارفألا ءاوهأ ضرامتت نأ نم صانم الف ٠ عمخجما «ديلاقت هلع ورتل نح

 بتكلو « نامزلا نم ًانيح ضعبلا اهنم ديفي دق يلا ىضوفلا اشنتو « ضعب ىلع مبضعب يدتعيف

 . عيمجلا ىلع ررضلاب دوعت كلذ دعب

 هقيرب مهاوتساو « برغلا تايرظنب اورثأت نمم ‹« نولداجملا ضرتعي كلذك انهو

 , فطاخلا
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 ‹ فرشلا يف انه نحنف . ةيبسن اهلك ةلأسملاو . یضوف الو ضراعت ال : كل نولوقي مهنإ

 . رصعلا اذ حلصت دعت مل يلا « ةيلابلا انديلاقتل نودبعتسم اننأل « ىضوف اهن ىلع اهيلإ رظنن

 هربتعن ملو هرکنتسن ملف ‹ هيلا انترظن تربغتو < عقاولا رمألا انلبقل « 1 انمدقت » و انروطت ولو

 ساكنا يه اتاو « ةيتاذ ةميق قالحألا تسیلف . بجاولاو قالخألا ىلع ۸ ًاج ورح »

 نأل ال . رش وهف رش وأ . ريح وهف ربح اذه : هبلغأ وأ هلك عمتجملا لاق اذإف عمتجملا

 . كلت وأ ةفصلا هذه هيطعت هيلإ سالا ةرظن امبإو . ًارش وأ اريح نوکی نأ نکعم هتاذ يف ًاغیش

 . حيحص وه دح يأ ىلإ رمألا عقاو نم رنل نكلو . . قیرب هل مالک اذهو
 ةعانش اهن ىلع ةيسنحلا ةيرحلا ىلإ ًالثم رظنن « قرشلا ين نيرخأتلا نحن اننإ نولوقي

 نحن اننأل < ٤ اهيلإ عفدني عمتجم وأ درف لك روبثلاو ليولاب رذنن لظنو « ثدحت نأ زوجب ال
 انترظن هيف ريغتت يذلا تقولا ياي نيح هنإ نولوقيو . ةقيقح هذه نأل ال « نو رخأتم اذكه

 يضارتلاب متتس اهنأل ءيش ىلع الو دحأ ىلع « ءادتعا » ةيرحلا هذه ربتعن نلف « رومألا ىلإ

 ىلع ءابالا ضرتعي نلو . نحن یرن امک اہیلع یدتعمو دتعم كانه نوكي الف « نيفرطلا نيب
 راص دق ماد اف . حمي ال عمتجلا نأ وه ضارتعالا ًاشنم نأل « مهئانبأو مهتانب تاور

 اذکهو . .. دحأ رظن يف راع كانه سيل هنأل « هتنبا راعب رّيعي نأ بألا ىشخي نلف < ‹ حمسپ

 . بيترلا ئداملا يعيبطلا هريس ءيش لك ريسيو « باصعألا رقتستو رئاضلا أدت
 تافارخ نم ررحتو ‹ ىقتراو مدقتف كلذ عنص دق برغلا وه اذه اورظنا : نولوقيو

 . قالحخالا تالبعرحخ نمو < يضالا

 ةيناسنإلا نايك ىلع رطخلا نم هيف ام ىدمو « موعزملا يقرلا اذه ةشقانم نآلا كلرتنو

 . ريثك مهو نيرباكملا عم لدحجلا نم ردق ىلإ جاتحي دق اذه نأل « ب رغلاو قرشلا ين اهلك
 كلذ ين فحصلاو بتكلا اهرشنت يلا حئاقولا وه هيف لادحلا نكمب ال يذلا نكلو

 .. بولقلاو حاورألا دبعتسي يذلا ب رغلا

 ةلكشم كانه نإ - ةيسنجلا ةيرحلاب ًاردص ماعلا دالب بحرأ - اكيرمأ فحص لوقت

 نوعزفيف « نيلوثسملا لاب قلقت تحبصأ ىتح « موي لك اهرطحخ ديازتي « ةريطحخ ةيعاتجا

 ! روبثلاو لیولاب رذنت يلا ةلكشملا هذه يت نوعلا مهنولأسي ‹ عاتجالا ءاملع نم نيصتخملا ىلإ

 دق نايتفلا ضعب نأب ةجعزملا رابحخألا يات موي لكف ! فاطتحالا ةلكشم يه كلت

 تافاسم, نهزانم نع ًادیعب نهوکر تو . مهرطو نهنم اوضقف « مہتارايس يت تايتف اوفطتحا

 ! ليوط دما دعب الإ اهنم عوجرلا نمط رسيتي ال « ةعساش
 ةحايا « عيمجلل ةحابم ةيرحلاو ء فاطتحالا مف : لاؤسلا اذه نهذلا ىلا ردابتيو

 ؟ دودح الو اف ديق ال ةلماد

 نوعتصي عيمجلل ةي رحلا قلطت نيح <« صانم الف . ةطاسيب دودرم هبجع ىلع لاؤسلاو
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 ‹ هبحت ال ةاتف ىتف قتشعی نأ ثدحیف . تابغرلا مدطصتو « ءاوهألا ضراعتت نأ « نوءاشي ام
 ملو « اهاقع نم تقلطأ دق تاوهشلاو عزاونلا تماد امو . هريغ ىلإ اهرعاشمب ليم امبنإو
 _ هفطاوع طبضي نل سوہنملا ق قشاعلا اذه نإف < ةيرحلا دييقت نم ًافوخ طباض اهطبضي

 ! اهفاطتحخاو اهجاردتسا الإ ًاليبس دج الف « اهنيعب ةاتفلا كلت ىلإ هتوهش لب - هللا رقغتسأ
 ثٹدحی لب < ميمجلل ءيش لك حابأ يذلا دلبلا ين ‹ عينشلا رمألا اذه ثدحي اذكهو

 .. دح دنع فقت ال يلا ةحابإلا هذه ةجيتن

 هديازت نإو . نيلوثسملا لخحدت بلطتو « فحصلا هب رذنتو اكيرمأ هب فرتعت رطح اذه
 هنأ يأ . ةيكيرمألاو ةيعاتجالا ةايحلا يف هنم رطححأ وه ال ةمدقم هنأب رذنيل موي دعب ًاموي
 مهنأل « انه نودبعتسملا هركني يدذلاو « لبق نم هيلإ انرشأ يذلا لالحنالل لوألا ضراوعلا
 ! لاقي امك كلملا نم رثك ا نويكلم

 ابلالد نكلو . ةيدرف ثداوح انآ ىلع كانه وأ انه رظنلا راصق ضعب اهيلإ رظني دقو
 لمشت ًادغو « ةيضليا ةلأسماب ًادبت مويلا يهف ملسلا ريدقتلا نم ًاظح يتوأ نم لكل ةحضاو

 ' ضرألا رهظ ىلع بحش لك يف خيراتلا ثداوح تتبث تتہثآ امک « اهریغ یرخأ نیدایم

 ايف تأدب . هيف شيعن يذلا ليجلا ناهذأ ىلإ ةلثمألا برقأ ىهف « اسنرف ىلإ دعنلو
 بجع الو ! ديلاقت ىضوفلا هذمه تحبصأ مث . ةيسنحلا ىضوفلا وأ ةيسنجلا ةيرحلاب ةلأسملا
 Î ! ديلاقت رصم ي قرطلا عاطقو صوصللف

 ثدحي ام امہنم ثدحي وأ « اكباشتي وأ ناقيشعلا قناعتي نأ ةعثارلا ديلاقتلا هذه نيب نم
 ‹ دحأ كلت امهتيناويح ركنتسي الو دحأ امهرهني الف ‹ ةماعلا تارايسلاو قثادحلاو قرطلا ي
 رظني وأ ‹ كلذ ىلع ضرتعي نأ هسفن هل لوست نم ىلع راحلا راكنتسالاو ةنعللا بصنت امن إو

 !! زارثمشاب هيلا
 ةرسألل دعي ملف « ًابيشو ًانابش اهلهأل عتملا كلت تذلو < ًامدق اهقيرط يف اسنرف تضمو

 قالحخألل وأ ضعبل امهضعب صالخإلاب اميسفن نابلاطي ةجو زلا وأ ج وزلا دعي ملو « ىعرت ديلاقت
 فكنتسي ىتفلا الو « طقست نيح دحأ اساحي الو اہسفن بساحت ال ةاتفلا تراصو . ديلاقتلاو

 . تاذلملا يت ًاقراغ هتقو يضقي نأ

 اذه ىلإ لصنو يترن نأ انل ىتآ ! ةيندملا يه هذه : اوحاصو « نيروهبم سانأ رظنو
 ] ! عيفرلا یوتسملا

 نم نا ئرما لك سحاو ... تارابلاو صقارلا يت سندلا عاملا ىلع بعشلا درمو

 دعب اميف ترثاكت يتلا لالحنالا رهاظم يكيرمألا عمتجملا ين دعب ترهظ دق نكت ل ةرم لوأ اذه تيتك نيح )١(
 . ةريهشلا زيبيلا مئارج اهنيب نمو ء هتاذ يكي رمألا عمتجملا منم جض ىتح
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 ! < ةيصخشلا هتيرح » ين لحدتي وأ « دحأ همولي نأ نود كلذ عنصب نأ هقح

 كلتو . ساسحإ ىلإ ساسحا نم « دارفألا سوقن لحخاد ي ةيرحلا ىودع تلقثناو

 ةلقتسم تسيل رهاظلا نم ةزيمتملا رعاشملاف . هلك رطخلا نجي اهيفو « ةفورعم ةيسفن ةيلمع

 يه لب حطسلا ىلع رهظت نيح ودبت امك ضعب نع ابضعب لصفني الو « سفنلا نطاب ي
 نم عینت اہناک رمألا رخأ يت اهاندجو < رثك أ انقمعت اذاف . ةق ةقرطتسملا يناوألا انأك ةلصلا ةقيثو

 ةقاط ناک وا ‹ دیورف هرسفی امک < ًاتحب ًایسنج عبئا اذه ناک ءاوسو . رک دحاو

 ًاضعب اہضعب يدعي رعاشملا نأ يهو : ةدحاو ةجيتتلاف « دقتعن نأ لضفن امك ةلماش ةي ويح

 ةليلقلا تالاحلاو . هتايح يحاون عيمج يف لحني بلاغلا ين لحنملا دجنف « سفنلا لحاد يف

 ةلقلا نم يه <« اهبناوج ةيقب دسفي الو سفنلا نم ةنيعم ةعقر ين اهيف لالحنالا رصحني يلا

 يذلا قلزتملا يف ةطيسو ةلحرم بلاغلا يف نوكت اهنإ مث « ماعلا نوناقلا ريغت ال ثيحب ةودنلاو
 . ماتلا لالحنالا ىلإ يدؤي

 ةرئاد نم ةقلطملا ةيرحلاب عاتمتسالا بح لقتنا دقف . اسنرف يف ثدح ام ريسفت كلذو

 دارفالل طاشنلا يحاون لک تلمش یتح جیردتلاب عستت تلظ یرحآ ةرثاد ىلإ سنجلا

 لصتي ام لكو « داصتقالاو ةسايسلا ىلإ - ثدحي نأ دب ال امك  تلقتئاف . تاعامحلاو

 - دحلا نع دئازلا عاتمتسالا جاتن يهو - دارفألا ةينانأ تهركو . ةلودلاو ةموكحلاو ممتجللاب

 نأ هل يغبني ال « مهنع ًالصفنم < رخآًاركسعم م تدب ةلودلا نأل « ةلودلل ممسفنأ اودنجي نأ

 فعضو جاتنإللا ةلق ىلإ هلك كلذ ىدأو . دويقلا نم ًادیق مہیلع ضرفی وأ مېن وش ي لحخدتي

 ريغ ىلع تناك برحلا اسنرف تلحد املف . تابارطضالاو سئاسدلا راششناو شیلا

 ادع ام لك نم رطخأو مهأ رخآ رصنع صقتل لب « بسحف اتحيلسأ صقتل ال ٠ ةمأ

 . « ةيونعملا حورلا » وه كلذ

 فيلاكتلا هركت امنأل « وزغلا نم اهسفن يمحت نأ ديرت الو « براحت نأ ديرت ال ةمأ

 فده اهعمج ال ةمأ . ةصيحرلا اهتاذلمو <« ةسندلا اهتعتم كرت نأ هركت .داهجلل ةيسقنلا

 ةقيشرلا سيراب رثامحب متت ةمأ . « ىتش مه ولقو ًاعيمج مهبسحت ١ : دارفأ اهنأل كرتشم
 . يلودلا ك رتحملا يف اهن ايكو امتماركب متت ام رثكآ « ةريعملا ةرخافلا امصقارمو « ةقينألا

 « ءافلحلا اهدجنأ نأ دعب ىتح « ةيخبراثلا اهتتاكم يلو <« اسنرف مزبنت نأ ًالدعو ًاقح ناكو

 نأ لبق ىرحخأ ةبرض ىلتت نأ عيطتستل « ةيواهنلا ةيخارتملا اهلجرأ ىلع اهوعفري نأ اولواحو

 ! ! ٿومع

 م ارضأو نويعويشلا بجعي ال اسنرف ةثراكل « يلخلا » ريسفتلا اذه نأ لهجأ تسلو

 هوقدصي نأ اسنرف قاشع ىلع زعي هنأ امك « خيراتلل يداصتقالا وأ يداملا ريسفتلا ةاوه نم

 . هب اورقي وأ
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 < نييسنرفلا رئامض اب بهملأ يلا « ةريهشلا ناتيب ةبطحخ ىلإ كئلوأو ءالؤه ليحأ ينتكلو
 ي مهقارغإو ‹ مهقالخأ لالحنا ىلإ اهلك ةثراكلا عجرأو « رثاض ممل يتب دق ناك نإ

 وهو « هدلب لها ىلع ينشتلاب مهني نأ نكمب ال « يسنرف لجر اذهو . ةطحنملا مهتاوهش

 . ' حالصإالاو ريخلا ممل وج ري
 عمتجملا ديلاقت ىلع دارفألا جو رخل ةدحاو ةيمتح ةجيتن الإ كانه تسيل هنأ ىرن اذكهو

 ةيمتحلا ةجيتنلا كلت . نوثبعي ام نيثباعلا رتو « هديلاقت نع عمتجملا لزانتو « عدار نود

 نامرح ىلإ ةياهنلا ين يدؤتو « جراخلا وأ لحادلا نم هبيصت ةثراكب عمتجملا اذه راينا يه

 . حابملا عاتملا نم هيف نيقراغ اوناك امن مہسفنأ دارفألا كلوأ
 يف اولظي نا نوعيطتسم مهلا دارفالا نم نيثباعلل ليحب يذلا وه « هدحو رظنلا رصقف

 ىلع رصتقت ال يلا ةنتفلا وأ < ةثراكلا ىلإ مهب يدؤي نأ نود ‹ ةيابن ريغ ىلإ كلذ مهثبع

 . نيلاظلا
 ! « ةنيزلا » درجمل تناك الو « ًاثبع نكت مل اهثانب ي ةيناسنإالا تبعت يتلا ديلاقتلا هذهو

 دارفالا ريح ىلإ طوشلا ةيان ي يدؤي امم ؛ عمتجملا ةنايصل اميدؤت ةيويح ةمهمل اه نإ لب
 رم ىلع هيدافت نكعمب ال يذلا ررضلا نم مهتيامحب « لقألا ىلع ييلسلا ريخلا . نيعمجأ
 . لايجالا

 الو . ديلاقت نم هيلع صرحي اميف باوص ىلع ًامئاد عمتجملا نأ ينعي ال اذه نأ ىلع

 . باوص ىلع ًانايحأ نونوكي هيلع نيج راخبلا هدارفأ ضعب نأ يي
 ًاعئاد اہضارمأ نكلو . تافارحنالاو ضارمألل ةضرع : دارفألاك تاعمتجملا نأ كلذ

 حاتي نأ لبق ةشانلا لايجألا جازم فرحنملا اهعباطب عبطت اهنأل « درفلا ضارمأ نم رطحأ
 . ليبسلا ءاوس ىلإ دترتو « اهتشيقح ىلع ر ومألا رصبت نأ اه

 ةفورعم ةيسفن ةيلمع نم « ةيعيبط ةقيرطب ناشني نارمأ تاعمتجملا بيصي ام دشأو

 . دارفألا عومجم سوفن يف تح رثؤتو « هدرفعب درفلا سفن ي ثدحت
 ةياخلا نايسن دعب « ةياغ اهناذ ين يه حبصت نأ ىلإ ةليسولا بالقنا وه لوألا رمألا

 . ةليصألا

 ! لك أيل شيعي نأ ىلإ يهتنيف « شيعيل لك أي هنأ ىسني نيح درفلا سفن يف اذه ثدحي
 بلطت ةياغ ةيسنحلا هذئاذل لعجيف « ةيسنحلا ةقاطلا نم فدهلا وه عونلا ءاقب نأ ىسني نيحو

 ةوحص اہتکلو . اہتدهو نم اهمیقي نأ لوجی د لواح نأ دعب اہتناکمو اہنایک تداعتسا دق اسنرف نا مويلا ودبي اق )١(

 . هللا ىلإ دعت من ام .. اهلك ةيبرغلا ةراضحلا راهنت نأ لبق ةرباع
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 لالا عمج بلقنیف < قافنإلا وه لاما فده نأ ىسني نيحو ! فدمفلا ىلا رظن ريغب اهتاذل

 « تقولا لتقل » درلا وا قرولا بعلي نيحو . ةايحلا ي اه موسرملا ضرغلا نع ةلقتسم ةوهش

 هيدل نكي مل ولو هتاذل هبلطيو « هماتها ىلع يلوتسي ًافده بعللا بلقنيف « رمألا ئداب ين
 . هشاعم رومأ نع كلذ هلغش ولو لب < ‹ لتقي تق

 يلا ةايحلا فدهو هدوجو ىنعم نع ناسنإلا لفغ اذإ ًايثاقلت ثدحت ةيلمع كلتو

 . ماودلا ىلع بہو < ماودلا ىلع رك ذي نأ الإ اهنم درفلا ىمحي الو ٠ ضرألا ىلع اهايحي

 ديلاقتلا فادهأ ىسنتف « تاعامجلا سوفت ي ثدحب <« درفلا سفن ىف ثدحب املثمو

 كلذ اهرجيو . ةريصب الو ىده ريغب ‹« سيدقتلا ةظفاحم اميلع ظفاحت اهتاذ يف ةياغ اميسحتو

 ي اهنوفلامو ةيقيقحلا ةياغلا نع سانلا فرصني نيح « يعاتجالا قاقنلا ىلإ ةياہنلا يف
 . ءافوجلا رهاظملا ىلع هيف نوظفاحي يذلا تقولا ين « ةصاخلا مهتايح

 درفلا سفن يف ةيعيبط ىرخأ ةيلمع نم ًاشني وهو . دومحلاب باصت كلذك تاعمتجملاو

 اللولو . هنايک نم يساسأ ءزج يهو ‹ درفلا سفن يف ةلئاه ةمهم يدؤت ةداعلاو . دوعتلا ىه

 اأ ‹ ةيروعش هبش لقألا ىلع وأ ‹ ةيروعش ال ةقيرطب ءايشألا نم ريثكب اهمايقو « اهدوجو

 عارتحخالاو طابنتسالاو ريكفتلا نم ةديدج نيدايم یا يعاولا هطاشن درملا هج وي نأ نکمأ

 ! بارشلاو ماعطلاو مالكلاو يشملا ىلع ًالثم نرمتي اهلك هتايح يبلو
 نيح كلذك ررضلا هبيصي « ةداعلا قيرط نع درفلا امين يلا ةدئافلا ردق ىلع نكلو

 . اهرييغت هيلع بعصيف ةراض ءايشأ ىلع دوعتب
 نیح « هطاشن نم ًاریبک اءزج رفوي ةداعلا قيرط نع وهف ‹ درفلاك كلذ يت عمتجملاو

 طاشنلا اذه هجويو « ةيروعش هبش وأ « ةيروعش ال ةقيرطب متت ةيعرم ةداع ديلاقتلا لعجم

 یي رط نع ررضلا رکا راضي هتاذ تقولا يآ هنکلو . اترو لمعلا نم ةديدج نيدايمل

 هب هجوتي نأ نكمب ناك ام ةقاطلا نم كلذب دقفيف « اهيلع دومجلاو ةراضلا تاداعلا تيبثت

 . ةلزلزم ةفينع ةكرح الإ كلذ نم هذقني الو ء ماعلا ريخلا ىلإ
 قحلا ناب الا ىلا هدریو « هدومج عمتجلملا نع سففنيف < زاتمملا درفلا رود يتب انهو

 . حيحصلا هناكم ءيج تح هنع ثيدحلا اناج را دقو . ةليصألا تاياغلاب

 زاتم هنکلو « اهعم لعافتم « هتارایتب رثأتم « كش نود حمعجملا نم وضع زاتمملا درفلا

 ىلع ردقأ وهو . داتعملا نم ربك! ةيويحلا ةقاطلا نم ردق هتينب ييف . هني وکت ةقيرط ي هنع

 رظني امن أك اهيلإ رظنلاو اهنم هسفن خلس ىلع ردقأو ‹« عمتجملا يت ةلعافتملا تارايتلا كلت مهفت

 لك تسيل اهنکلو . زايتمالا نم ةجرد كلتو . صيحمتلاو دقنلا نيعب اهاريف « اهج راح نم

 اذه نالعإو « عمتجملا ريس ي ًأطخ نم هاري ام راكنإ يه ىرحأ ةلحرم كانهف . هتاجرد

 . ةيباسلا ةفرعم اب ءافتكالا مدع يأ . راكنإلا
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 . حالصإلا اذه ىلع لمعلاو « داسفلا اذه حالصإ ىلإ ةوعدلا يه : ىرحخأ ةلحرمو
 ىلع يلوتسي لماک نامعإب حالصإلل يدصتلا يه : ةدايقلا يه ىروصقلا ةج ردلا نکلو

 ةردقم ناعرإلا اذه بحاصي ... هنع ىلختت نأ كلمت ال لغاشلا اهلغش حبصيف ‹ هبحاص سفن
 « رحسلا اهنأك ىرحأ ةوق مث . .. ةياغلا قيقحتل لبسلا لضفأل ةنطفو « هليبس ي لمعلا ىلع
 الف « ةيفح سانلا سوفن ين يرسي « ىودعلا هبشي ًاريثات « نيرحخآلا ي ريثاتلا ةبهوم يه

 . هسفن لحخاد نم هب فته ًافتاه عيطي امت أك لمعلا ىلإ قاسنم رثأتم وهو الإ مهدحأ رصبي

 .. لادج نود ةيدرفلا ةمظعلا تاجرد ىصقأ كلتو

 دوثك ةبقع كلتو . ءالؤه ىلإ ةلوهسب بيجتسي ال عمتجملا نأ لفن الأ يخبني نكلو
 .. ءايبنألا مهسأر ىلعو ًاعيمج نوحلصملا اهنم اكش املاط

 ام مواقي لظيو « نوحلصملاو ءاپنالا هب مدقتي يذلا ريخلا يعاد يصعيل عمتجملا نإ

 ديدحلا رايتلا يف عفدني كلذ دنع هنكلو . جي ردتلاب هتمواقم رات یتح « ةموافملا هتعسو

 . هتئیطحخ قباس نع رفکی هناک « ًاراح ًایسامح ًاعافدنا

 < ريخللا لإ! نوعدي مهنأ نم نيقي ىلع مهو ةصاخ « قح ىلع نيحلصملاو ءايبنألا ىوكشو

 . لطابلا ىلع سانلا نأو

 ةوعد لكل ةدينعلا ةمواقملا الولف ! لاح لك يف املاح ارش تسيل ةمواقلا هذه نکلو
 لوصولا نم نكمتي ةركف هسأر ي موقت نوفأم لك ناكلو « ىضوف رمألا حيصأل « ةديدج
 .. هيف ام رطخلا نم كلذ ينو ... ريصق تقو يف ةياغلا ىصقأ ىلإ اهب

 ذإ اہتاذ يه اهديفيل - لاحلا ةعيبطب ةيوامسلا تالاسرلا ادع اميف - ةركفلا ةمواقم نإ لب

 نأ ةركفلا بحاصب ةسامحلا عفدت دقف . ءدبلا دنع اهلع ًايفاخ نوک دق ام اهرصبی و اهجضنب

 دق وأ . قئاقحلا ىلإ اهدرتو هتقي رط ةمواقملا لدعتف « عقاولا هقيطب ام رثكأ لايخلا نم اهيف لعجي

 ‹ ًاتقؤم ةمواقملا اهلتقتف هيف اهرام يتؤت نأ عيطتست يذلا اہناوأل ةقب ةقباس اهلمك أب ةركفلا نوكت

 ... فورظلا اه ًأيهنت ىتح

 هرهظتف < امل ءضك ريغ وأ ‹ حلاص ريغ اب مئاقلا نكلو ةحلاص ةركفلا نوكت دق وأ
 ناكل كلذ ثدحي مل ولو . هتعيبط هل هئين يذلا هدح دنع هب فقتو « هتقيقح ىلع ةمواقملا

 ريخ نم ايف ام دسفيف « هنايك اهقيطي ال ةوعدب ةقاطلا ليثض صخش مايق ين ًاققحم ررضلا
 . هنم دصق ريغ ىلع ولو ... ةلاحسم ال

 دب زلا امف » : فاطم رخآ يآ ريخلا رقتسي مث < ‹ صيحمتلل ةادأ ةموامملا نوکت اذكهو

 . « ضرألا يأ ثكميف سالا عفني ام امأو ءافج بهذيف
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 ساسحالا يت نوغلابي نيح دارفألا بيصي يذلا ذوذشلا نع ثدحتن ةظحللا هذه ىلإ انك
 اندرطتساو . مہاوص ىلإ مهدر يف هنوابتل ةجيتن عمتجملا بيصت يا تافارحنالاو ‹ مہتیدرفب

 . دارفألاو عمتجملا ةينب ين لعافنت يتلا لماوعلا ضعب فصو ىلإ كلذ نم

 هتعرنل حضحم نأ هل داری وأ ناسناالا مضخم نيح ۽ رحألا فرطلا ىلإ لقتنن نآللاو

 . يدرفلا هنايك باسح ىللعو « ىدملا رخأ ىلا ةيعامحلا

 عمتجملا ررضلا باصأ فيك انيأر دقو ؛ درفلا نم ًاهجوم ءادتعالا ناك ةقباسلا ةرملا يف

 هلسن نوكي وأ « هسفن درفلا وه نوكي نأ ءاوسو . درفلا ىلإ رمألا رحآ يف دترا مث <« ًالوأ
 يتلا ةميركلا ةينانألل امنإو « نيعم ليج دنع عطقنت ال ةيناسنإلاف « هل ةيلاتلا لايجألا يف

 . نوكي ام كلذ دعب نكيلو « ًالوأ يسفن : لوقت

 هذه ىلع ةلأسملا عضوو . هدارفأ ىلإ عمتجملا نم هجوم :ءادتعالا نأ دج ةرملا هذه يتو
 يف ثدحي يذلا نكلو . درفلاو حمتجملا نيب ًايمهو ًاطحخ < مسري يذلا أطخلا يف انعقوي ةروصلا

 ٠ عمتجملا ةيقب ہقر رثاحلا مهن اطلسل نوعضخي « نيدبتسملا نم ةعامج وأ ًادبتسم ًادرف نأ وه عقاولا

 ًادرف هنوك الإ هل ىقبي الو « ةلقتسملا درفلا ةيصخش هيف عيضت « ًانيعم ًاماظن هيلع نوضرفيو
 ةلاحلا هذه يف عمتجملا نإ : انلوقف . دیری وه ثبح ال « هل داري ثیح ًامثاد هجتي ‹ عيطقلا ي
 نم رهقلا اذه لئم ينتسي يذلا عمتجملا نأل ‹ ةقيقحلا هبشي زا درفلا نايك ىلع يضقي

 نوكي وأ « ةصاخلا هتقيرط ىلع ركفي نأ هدارفأ نم درفل حمسي ال « نييروتاتك دلا هماکح

 عمتجملاو . ةلودلا هديرت يذلا يمسرلا يأرلا ريغ < ةماع ايندلا روما وأ هدالب روما ي يار هل

 ال ةلودلا تناك نأإو . كلذ دعب ةداعلا مكحب هعنصي مث « رمألا لوأ يت ًايعاو كلذ عنصي

 بیيط نع امض يتاذلا مهم ایک دارفألا ملسي ن لو« دبألا ىلإ ةماتتسالا هذه لظت نأ ًادبأ نمات

 يلع ضورفلا « يعاملبا ليتكقلا اذح نم هيلع نواصحي يذلا ريخلا نكي امهم رطاح
 لواحت « ةدشلاو نيللا نيب فلت ىتش د لئاسو ىلإ أجلت يهف كلذلو . هتو رج و نوناقلا ناطلسب

 . بهرو ًابغر اهيلإ داقنيف « عيطقلا ح اورا ىلع يلوتست نآ اهب
 ةلوفطلا مايأ مهنضاحم ين « لافطألا ةيب رت ىلع ًاقيقد الماك ًافارشإ فرشت ًالوأ يهف

 لظت لب . ةعماحللا يف ىتح مهک رات الو < ةيوناثلاو ةيئادتبالا مہسرادم ف مث < ةركبملا

 اوناك وأ < عناصملاو عرازملا يف ًالامع اوناك ءاوس « ةيلمعلا مهن "ایح يف مقارتو مهيلع فرشت
 . نونفلاو فرحلا نم نول يأ وأ .. . نیسدنهم وأ نيملعم

 نأ ةعيطلا ةضغلا هسفن ين رذبت نأ ىلع لمعت « هئشنم ذنم لفطلا ةلودلا ملستت نيحو
 . رخأتم طحنم هاوس ام لك نأو « ضرألا ىلع سانلل جرخأ ماظن ريخ وه مئاقلا ماظنلا
 « قئاقح » ىلع ًايروعش ال ًاعابطنا لفطلا عبطني ىتح « ةنكمملا لئاسولا لكب كلذ يث نافتتو

 . لبقتسملا ي هركف جضني نيح امتشقانم ين ركفي ال لب « اہشقاني ال « ةنيعم
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 درفلا ةيتاذ نيب لماكلا طب رلا ىلإ لصوتت ىتح « كلذ ين ًامخض ًادهج ةلودلا لذبتو
 _ دوج و هل نوکي نأ نکعٍ وأ  ًادوجو هل نأ سحي ال ثیڃب « هيف شيعي يذلا ماظنلا نيب و

 ‹ ريصاعألا هتفطخكو ثراوكلا هتددت هنع جرح ول هنأو « موسرملا قاطنلا اذه لحاد يف الإ
 ! شعلا نم جرح ول ضخلا ريطلا وا ٠ ءاملا نم جرح اذإ كمسلاك

 ةياعالا نم مخض ديصرب ۽ ماظنا نايكو هنايك نيب يرومشاللا ماجدالا هاه دك يو
 لا... بتكو ةعاذإو اتيسو فحص نم < مالعا لئاسو لک هل لغتست

 مہيف حافت ال « دارفآ وآ درف ریل دوها اده دم دن دقق ۽ هلک كذب ينك ال مت
 ةيسوساحلا قيرط نع <« ةبقارملا ىلإ ةلودلا أجلت كلذ دنعف ! ةوج رملا اهرام ي او ار

 ًالضف « هيخأ ين خألاو « هتجوز ي جوزلاو « هيبأ يف دلولاو « هدو ين دلاولا ككشت يت

 هدیرت ام ریغب ح وبي نأ دحأ رس ال اهدنعف . نيواودلا وأ عناصملا ي لمعلا از

 نمل توملاف الاو . لقتسم ريكفت وأ ةزشان ةركف لك لواب ًالوأ ربقتو « راكفأ نم ةلودلا

 ! روثي نمل ليولاو ٠ ضراعي

 درفلاف . ةيسفنلا ةيحاتلا نم عضولا اذهب ميقتست نأ نكمي ال رومألا نإف كلذ مغرو
 ديدحلا ةوقب الو الع ءاضقلا نكح ال ةيدرف تاعزن هسفن يو <« هتيتاذب سحي نا ىلع لوبج
 .رضوعتل « يناويحلا ناديملا يف درفلا ةيرح قالطإ ىلإ ةيروتاتك دلا لودلا أجلت كلذل ... رانلاو
 ةقاطلا نع سفنتلو ‹ روعشلاو ركفلا ناديمو لمعلا ناديم يف ةدارإو ةيرح نم هتبلس ام هيلع
 ! ماظنلاو ةلودلا ىلع ًارطخ نوكتف « لتكتتو عمجتت ال يكل « دارفألا سوفن يف ةتويكملا

 ي - اہتعیبطب اہنآ نم ًائشان ةيروتاتك دلا مظنلا ين ةيقلخلا مقلا لامهإ ناك ءاوسو
 ‹ نيتوبكملا نع سيفتتلل ةرو رض ناك وا « ةيناسناللا ةهج ولا نم ةطباه تاير وتاتك د  بلاغلا

 ناك وأ « ! ةرطخلا » ئدابملا قانتعاو ركفلا لامعإ نع « ةحاتملا دسحلا تاذلمع مهلغشو
 قالطنالا عم ًامئاد يتتلت ةي ركفلا ةيروتاتك دلا نأ دوهشملا عقاولا نإف .. كاذو اذه ىلإ هدرم
 . ديدشلا يلاويحلا

 ‹ هدوقتو هلبکت يذلا حيطقلا ىلا ام تامدح يدۇت تایروتاتک دلا هذه نأ كش الو

 ماظنلا عاطتسا دقو . عاطقأالا مكحو ةرصايقلا مايأ ناك امن ريخ ةيعويشلا ايسور ين بعشلاف

 هلغتسي ناك نيح « هتاذ عيطقلا ذم لبق نم حاتت نكت مل ةيداصتقا ةلادع ققحي نأ ديدجلا

 اهب ىتلتو « عاجوألاو ضارمألا اهيف لمعت ةثج هنوكرتيو « همد نوصتميف كالمألا باحصأ

 . نامرحلاو رقفلا عيقص يفو ‹ جولثلا ماكر نيب ةياہلا ف
 ‹ ءايشألا عئابط رياست ال الأ «٠ ضرألا هجو ىلع ةيروتاتك د لكك <« اہيع نكلو

 . ةضيخب ةيناويحو « ةدماج ةيلآ ىلإ ايلعلا هقافآ نم ناسنالاب طبهتو
 اهدحي هتدارإ نأ حيحص . لقتسم نايكو ةرح ةدارإ هل نثئاك ايلعلا هقافآ ين ناسنإإلا

\& 



 درفلا حلاص ةياہلا يف هب ققحتي فارشاللا نم ردقل حضحم لقتسملا هنايكو < ماعلا حلاصلا

 اذه فييكت ي يأر هل رحلا عمتجملا ي درفلا نكلو .. . عومجملا حلاص قيقحتب « هتاذ

 ناطلس نم فوح نود ةينالع سانلا هيف رواشتي رح يأر . هذيفنت ةقيرط يو ماعلا حلاصلا

 ردقأ نوكتف ‹ لقصنتو رولبتت اصيحعتو ءارآلا كاكتحا نمو ... ءابقرلا سسجت الو ةلودلا

 هل ءاشي امک اهغوصي  ہریغ يذؤت ال يلا - هرعاشم ين رح درفلاو . ريخلا ىلإ لوصولا ىلع
 يق نوكلاو ةايحلا ىلإ اب رظني يلا ةيصخشلا هترظن ين رح . ةصاخلا ةيسفنلا هتينبو هنايك
 لمعلا رايتخا يأ رحو . نيعراصتم ريغ نينواعتم عيمحلا هيف كرحتي يذلا ماعلا راطإللا دودح

 .. هل رسیم هنا رعشیو هبسانب يذلا

 عفاودلا نمو . ةيرشبلا روطت ين رثؤتو «ةيمدقتلا» راكفألا عبنت ةيرحلا هذه نمو
 ةعانصلاو ملعلا مدقثي < زو ربلاو زيمتلا يق ةبغرلاو < تاذلا قيقحتو « كلما عفاود « ةيدرفلا

 . ةيدرفلا عزاونلا ةوق ةوق ين نوكت نأ نكعب الف ةيعامجلا فادهألا تناك امهمو . جاتنإلاو

 نرسحيف ‹« دارفأ ةورذلا ىلإ لصي دقو . ابن رطف دودح ي يترت ام إف ةيناسن الا تقت تقترا امهمو

 نم مهحنمو ءالؤه بحن نحنو . ةعامجلل ممسقنأ نوبي نيح الإ ققحتي ال يتاذلا مهن :ایک نأ

 دراج يقف ساتل نم ةقحاسلا ةييلغألا امأ دارفأ كلذ دعب مهنكلو < رثكلا ءيشلا انباجعإ

 نأ  مويلا ىتح مهعسي مل لقألا ىلع وأ - مهعسو ي سیلو ‹ مهؤۋاقترا نوكي مہترطف

 . طخللا لوط ىلع مهعفاود اوخني

 ةقاط ددبي ًالوأ وهف : ةجودزم ةمب رحل هيج وتلاو ةدايقلا ي زاتمملا درفلا قح راكنإ نإو

 . ةبسانملا ةصرفلا اه تحيتأ ول عومجملا اهب ديفتسي نأ نكعب ناك « زيمتم ردان عون نم ةيرشب
 نيب ةقلطملا ةاواسملا ىوعدب « نييداعلا دارفألا ةلماعم هلماعي نح درفلا اذه ملظي كلذك وهو

 ةي ركفلاو ةيناهحملا مہتادادعتساو « ةيدرفلا مہتاقاط ين نوقلتخم سانلا نأ املاطف . عيمجلا

 ‹ ةلاضلاو ةمظعلاو « فعضلاو ةوقلا نيب نکل اذه ين ءىش لك فلت امك « ةيسفنلاو

 . دح دنع هررض فقي ال ملظ وأ « ءاقمح ةفارحخ ةقلطملا ةاواسملا ىوعدف

 ريدقت عضوم زايتمالا نأو « ةظوفحم مهدنع درفلا ةناكم نأ ةيعويشلا ةاعد معزي ًاثبعو
 ىنحملاب ًازاتم ًادرف كانه نأ نوركني ةيرظنلا مهتفسلف ي مآ عقاولاف . امتأفاكمو ةلودلا
 <« بسحیف هلثع وهو « هيف شيعي يذلا عمتجملا جاتن وه درفلا نأ نومعزيو « هيلإ دصقن يذلا

 رک ارا یم وبا نک هب زی ق ا اشو هنع شی نأ ٍلاحب نک الف

 ىلع ردقت يلا « ةزيمتلا ةيتاذلا امأ ! حيحصلا اهعضو ىلع رومألا « مهف » ىلع ةردقب ًادوزم

 هدئامع رييغت ىلإ هعفدتو « هب رثأتت ام رک أ هيف رثؤت ثیحب اهعمتج ىلع قوفتت ياو « ةدايقلا

 ٤ الإ اه دوجو الل ةفارحخ اهلك كلتف « هيج وتلاو ربثاتلا ىلع ةذفلا امتردقع « هتابح مظنو

 ملسو هيلع هللا ىلص هلا دبع نب دمحم نأب ًالثم نونمؤي نيذلا « انلاثمأ نم نيرحأتلا سوفن
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 ذيفنت ي هتقيرطبو « هللا دنع نم هيلإ يحوأ امم ةيرشبلا هجو ريغي نأ عاطتسا دق
 توق ي عفترت يلا ء ةقيمعلا ةذفلا هتيصخش سكعت يلا ةقيرطلا كلت ؛ هيلإ يحوأ ام
 ناب كلذك نونمؤي نيذلاو . ' ليوطلا اهخي رات يف ةيرشبلا ةمق ىلإ < امناوج ددعت عم امنزاوتو
 ًاشنأ دق  مالسإلا حور مهلتست نأ تعاطتسا يتلا ةيتاذلا هتيصخشب - باطخلا نب رمع

 حمتجملا مظنتو مكحلا ةسايس ي ايلع لثم ةماقإ ىلع فرشأو ‹ ةيمالساالا ةلودلل ًاماظز

 انيأر دقو ‹ ىرحخألا لماوعلا ةيقب ىلع اهمايق بناج ىلإ يصخشلا هدوجو ىلع ةمئاق اهلك تئاك
 ىرخأ تايصخش يمالسإلا عمتجملا رومأ تلوت نیح راہنا دق لماوعلا هذه نم ًاریثک نأ

 . رخآ عون نم
 ايربيس ج ولث نإف ةيلمعلا ةهجولا نم اما . نييعويشلا ةقسلف يل ةيرظنلا ةهجولا نم اذه

 نم اعيش دقتني نأ هزايتما هل لوسي نم لك راظتنا ين « ةيساقلا لاقتعالا تاركسعمو ةدرابلا
 اباب » . تو ربجلاو ةوقلا يذ رطيسملا هلإلا داقتنا يف ةدحاو ةرم ركفي وأ ‹ يعويشلا ماظنلا
 ! " ۾ نبلاتس

 ًامثاد يهف ٠ دحلا اذه دنع قي ال تاير وتاتك دلل يدرفلاو يعاةجالا ررضلا نأ ىلع

 ايتاذ ةلودلا ىلإ هجوت نأ نكم ناك يلا ةيهاركلا ةقاط هيلإ هجوت ودع ةماقإ ىلإ دمعت

 نم توبكملا ديصرلا نع هتاذ تقولا ين سفنيو ؛ جولثلاو بوهسلاو <« رانلاو ديدحلا االول
 تاقبط نيب ءاضغبلا ةماقإ يه هيجوتلا كلذل ةيمتحلا ةجيتنلا نكلو « راكفألاو رعاشلا

 تقحسف « تاقبطلا ىدحإل ةلماكلا ةرطيسلا تمت اذإف . رمألا ًأدبم يت دحاولا بعشلا
 رح يف ةدكؤملا ب رحلا تماقو « ىرخألا ب وعشلا ىلإ ضغبلا ةف ةقاط تهج وت « اپتنفأو اهريغ
 شیعی نأ نک الف ‹ ءادنعالا درل وأ ةرطيسلا قيقحتل « كاذ وأ ركسحملا اذه نم ءاوس رمأللا

 يأ ‹ ةع رجلا هذه يت ءاوس تايروتاتك دلا لك نأ تبثي خيراتلاو . ءاخإو مالس يف ماعلا

 . اهتیروتاتک د اہب دنستو اہیلع موقت يلا ةرکفلا تناک
 ‹ ةلودلا حباطب نيب نييالملاو فولألا عبط نإف . دحلا اذه دنع كلذك ررضلا يهتي الو

 ردق میظعت ىلإ نييب روألا ضعب ليو . لوسرلا ال ةلاسرلا يف هلك لضفقلا نولعجيف فرطتلا ىلإ نيملسملا ضعب ليغ )١(
 ةلاسرلا الك نا هارا يذلاو . ةلاسرلا دوجو يئن يه ةثيبحخ ةياغ ىلا كلذب اولصيل < ۽ ملسو هيلع هللا لص دمحم

 . هللا دنع نم لك و ةيقيقحلا هتروص مالسإلا ءاطعاإ يف مساح رٹ رثا هل ناک لوسرلا ةيصخشو

 رصم ف نويعويشلا ناكو . قلطملا هناطلسب ايسور ىلع رطيسپ ًأیح نیلاتس ناکو لوألا ةعبطلا يئ اذه تبتک دق تنک )۲3

 ايسور نم رابخألا تءاج نيلاتس تام املف ! ةيروتاتك د ايسور ين نأ نوفنيو « رمألا اذه يق لدحلا دشأ يتنولداجم
 تماقو ! سسجتلاو رانلاو ديدحلاب بعشلا مكحي ًامرج ًاظف ًاروتاتك د ناك نيلاتس نأب « ءارقلا ملعي امك اہتاذ

 ايسورل دوعي نل قلطملا يدرفلا مكحلا نا تحصلا تلاقو < ميدقلا منصلا نع ةسادقلا ةلازإلل ايسور يف تالامحلا
f # 

 ادبا !



 يه هتجيتن نإف « لايجألا نم ليحل ًاعفان ًاضرغ يدؤي ناک اذا « ةہباشتم بلاوق يل مهبصو

 نم ةزهاج مہتات راكفألا تماد ام < دارفألا ىدل ميلسلا ريكفتلاو رصبتلا ىلع ةردقلا لتق

 نآ حطتست : ماودلا ىلع مسجلل تيطعأ اذا ةرهاحلا تانيماتيفلاك + مخضلا ةلودلا عنصم

 يتيو « حلاصلا هنم ذحأيف « هتيرحب هلثعرو مسسلإا همضم همضه يذلا « يداعلا ماعطلا ةفيظو يدؤت

 ةايحلا ةنس نأل . ةدئافلا هل ديرت ثيح نم يمضهلا زاهحلا دسفت الأ ىلع ًالضف . رضي ام هنم

 ٤ اودارأ ولو اهو ريغب نأ نويعويشلا عيطتسي الو « ةصاخلا مهتحلصلل نويلامسأرلا اهعرتخب مل يلا

 نع زجعي - ةرورض ريغل وأ ةرورضل ةليوط ةرتف لمعلا نع لطعتي يذلا وضعلا نأ يه
 .. دوجوم ريغ هنأك حبصيو « ةياهنلا ين لمعلا

 يذلا مسجلا يف مضفا ةزهجأ لطعتت امك ء درفلا دنع رحلا ريكفتلا زاهج لطعتي نيحف

 ةضرع نوكيو « هسفن نوثش د ربدي نأ عيطتسي ال ليج يتأي ةزهاجلا ءايميكلا ىلع شيعي

 وأ هدص ي < رکفب نأ عیطتسی ال لب < ركفي الو ‹ عيطقلا يطتع ىطتع نأ هل ولحي ديس يأل

 ريكفتلا اذه لثم ىلإ نوهجتي ال لب « ةداسلا نومّوقي فيك نوفرعي ال ديبعلا نأل « هم وقت

 هعمتجمو هدارفأ دقف اذإ « ماودلا ىلع نيحلاص هماكح نوكي نأ ماظن يأ نمضي نيكو
 ةوق سيل يعويشلا يداصتقالا روتسدلا نإ ؟ ريبدتلاو صيحمتلا ىلع ةردقلاو < ريكفتلا ةي رح

 نا « ماظنلا » يل ضورفملااعإو . « سوفنلا » و « سائلا » نع رظنلا فرصب اهلعف لعفت ةيتاذ

 هب موقي ام ةرحلا ةدارإالاو يعولا نم هل بعشو حلاص مک اح مایقب ةدوقعم هنم ةدافتسالا

 ماظنلا هعفني مل ‹ ةيحرسملا ال ةيقيقحلا « ةرحلا هتدارإ بعشلا دقف اذإف . ًاطخأ اذإ مك احلا

 ! موعزم ريخ نم ماظنلا ي نكي امهم « هتاذ ي

 درفلا ءانبل ىرحا ةلواحم ةيا نودو « هدرفمب لداعلا يداصتقالا حيزوتلا ناب لوقلاو

 ؛ هجو ريخ ىلع ًامئاد رومألا ريست نأب ليفك « ةحيحص ةيقلخو ةيسفن سسأ ىلع عمتجملاو
 ةجاذس ىلع الإ لدي ال لوق ‹ ةيلآ ةقيرطب حلاصلا مك احلاو حلاصلا نطاوملا رهظي رهظي نابو

 ' اهعزاونو ةيناسنإلا سفنلاب كحضملا لهجلاو « ريكفملا
 هضوعيو « ايلعلا ةي ركفلاو ةيسفنلا هقافأ ين درفلا نايك لتقي يذلا وه نذإ رظنلا رصقف

 . دارفألا حلاصو عمتجملا حلاص كلذ ي نأ ىوعدب « لفسألا اهكرد ي مئاهبلا قالطنا اب
 ديلاقتب نيهتسي نأب هل حاملا يق فرطتلاك « ةيعامحلا هتعزتل درفلا عاضحخإ يف فرطتلاو

 درقلا نايك ىلع رطحخ امهالكو <« ًاطحخ امھالک < ‹ يتاذلا هنايك ققحيل هقالحخأو حمتجملا

 كلذ عمو . هيف طسق رطحأب عاطضاو يعويشلا ماظنلا لظ يف ىف رت يذلا هسفن نيلاتس وه كلذ ىلع ةلثمألا برقأ )١(
 ! اهرارکت زوج ال ةطلغ ناک هنا  مدقت امک هتوم دعب  ایسور فحص هنع تلاق
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 ىلع ةضيغبلا هرام تؤم دب ال وهف « لايجألا نم ليج ين لجاعلا هرثأ رهظي مل اذإ « ةعامحجلاو
 . لايجألا رم

 ننوكملا هيتفض نيبو « هحلاسمو درفلا حفاود نيب نزاوي يذلا وه حلاصلا ماظنلاو

 يف ةبقاعتملا لايجألاو دحاولا ليجلا نيب نزاوي امك « ةعامج ين وضعو « لقتسم درفك « هل

 . ةبيحرلا ةلماشلا ةيناسنالا قاطن
 . مالسإلا هيلإ فدهي ام كلذو

# w#  # 

 كلت . حلاصلا درفلا أشني حلاصلا عمتجملا يتو « نزاوتملا عمتجملا ًأشني نزاوتملا درفلا نم
 دحاو ريدقت يل خلابت الو ‹« عمتجملا لفغت الو «‹ درفلا لفغت أال ةيرظن يهو . مالسإالا ةي رظن

 . رخالا باسح لع امپنم

 ديدجلا حورلا ىلت يذلا وه دحاو درف ناك « لوالا يمالسإلا عمتجلا اشن اح

 هللا دبع نب دمحم وه كلذ « همد نم ةرطق لکبو « هناك قامعأب هج زمو « هب حبشتو

 ملسو هيلع هللا للص
 ىلإ مث « ةحيدح ىلإ « ديدجلا حورلا لب « ةركفلا تلقتنا « دحاولا درفلا اذه نمو

 امينأك « رذحو ءطب يث « دارفألا نم مهريغ ىلإ مث « بلاط يأ نب , يلع ىلإ مث < ‹ ركب يا

 . ةيلاتلا ةوطخلا لبق هرصبب هلك قفألا عرذيو « ةوطخ لك يت هيلاوح تفلتي بيرغ حور وه

 مظعألا رونلا نم تسيق « ةعشم ًاسمش هتاذ ي حبصأ نيدتهملا كثلوأ نم درف لكو

 ونلا رشنتو « اهوح امن ةديدج ًاقافآ ءيضت اهرودب تحارو « تقلاتو ‹ تجهوتف « ةسىق

 . مالظلا نم ماكر ي يولعلا

 نیعزف اوماق < ضرألا تاملظ نم مهحاورأو مہبولق تبع نيذلا نوكرشملا ماقو

 نأ نم فعضأ مهن أ مهقامعأ يف نوسحي اوناک نإو « دیدجلا رونلا نومواقي « نیر وہبم
 ٹہشتی امک < روتلا ميلع لغوأ املك « مالظلاب ًاثبشت نودادزي مه لب . هليبس ي اوفقي

 ! رايبنالا يف اولغوأ املك « راہنلا فرحلاب سانلا

 يف هللا ةنس كلتف « اهمايق نم دب ةن نكي ملو ‹ لالضلاو ىدهلا نيب ب رحلا تماقو

 عفني ام امأو < ءافج بهذيف دبزلا امأف » قحلا ةملك تبلغف « هرون هللا متأو . ضرألا

 <« ةبلاغلا ةرثكلا مه اوراص ىتح نونمؤملا « دارفألا » دبازتو « ضرألا ين ٹکميف سانلا

 ةکرح لکب يمال يف ينتلت ينلا ‹ ةيخيراتلا ةأشنلا هذهو . يمالسإلا عمتجملا مه اوحبصأو
 لوآ هحور نم رونلا قشبني يذلا « هجوما زيمشلا درفلا ةميق دكت ء خيرالا يف تثدح ىرأ

 . ًاروغ قمعأو.ًاحوضو دشأ مالسإلا ي رمألا نكلو . قافآلا يف كلذ دعب رشتنيف < ةرم

 اهمظعم وأ اهلك اهمايق لماوع ثناك « ةصاح اهنم ةيبروألاو « ىرحألا تاكرحلا لكف

YA 



 لعافت نم ةرظتنملا ةيعيبطلا ةوطخلا يه ةروثلا تناك ثيحب « هتاذ عمتجملا ي ةنماك

 . خيراتلل يداصتقالا وا يداملا ريسمتلا الع قبطني مث نمو ؛ فو رظلا

 نأ كلذ ىنعم سيلو . مالسإلا نأشو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم نأش نكي مل اذه نکلو
 كانه نكي مل ولف . هنم رشتناو « هيف دلو يذلا يب رعلا عمتجملا ىلع هلك ًابيرغ ناك مالسإإلا
 نكلو . هناكرا تبثي نا دهج ياب  عاطتسا ام ‹ ديدجلا نيدلا اذه ىلإ ةباجتسالل دادعتسا

 لب « ةيبرعلا ةريزج لا ين برعلل يداصتقالاو يداملا عقاولا نأ هدكؤنو هتبثن نأ ديرن يذلا

 سفنب « دیدحلا رونلا اذه روهظ ىلإ - ةيتاذ ةقيرطب - يدؤي نكي مل « كاذنيح عمجأ ملاعلل

 هلوسر هللا ثعبي مل ول ىرحأ ةرابعبو . ةيعويشلا ةروثلا وأ ةيسنرفلا ةروثلا اهب تماق ينلا ةقيرطلا

 لماكلا هيشمتو « بيجعحلا هقسانت يف هيلإ امسفن ءاقلت نم ةيرشبلا تدتها ال « نيدلا اذهب

 . قیقد لماش نزاوت يف الاطم لكل هتباجتساو « ةيناسنإالا ةرطفلا عم

 . ريدقتلاو مارتحالاب ريدج نئاك هتاذ يف هنأ ىلع درفلا ىلإ مالسإلا رظني هلك كلذل
 روعش ي ريدقتلا اذه ملسملا يطعي ‹ هب جارتمالاو « هللا روب ءادتهالا يأ مالسإلا درجمو

 مئاوسلا ىوتسم نع هب عفتراو « اهب همرك هللا نم ةحفن هيف ىري هنال ‹ يمالسإلا عمتجملا
 رش » يه « ةحخوسمم تاتئاك مہنأ ىلع. ملسملا مهيلإ رظني نيذلا « نيدحلملاو نيكرشملا نم

 . « هللا دنع باودلا

 هقوقحو ةيناسنالا هتمارك هل نوصت « ءادتعالا نم ةناصح ملسملا يطعي مالسإلا درجو

  قحلا ريب - هلتق زوج الف . « هلامو هضرعو همد : مارح ملسملا ىلع ملسملا لك » : ةيرشبلا

 ربانتلاو زمللاب هتمارك حرج زوجم ال لب ٠ قحلاب الإ هلال ضرعتلا الو < هضرع ثيولت الو

 ريغب هتيب لوخد الو « هيلع سسجتلا الو < هبايغ ين ةبيغلاب الو ‹ ةهجاوملا ين باقلألاب
 ... نذإ

 ‹ عمتجملا يث درف لكو درف لك نيب ةلدابتملا ةقالعلل اهانمسر يلا ةروصلا ىلإ انعجر اذإف

 سفن يف هلك عمتجملا لمشيف « درف لك لمشي درفلل ميركتلا اذه نأ لاحلا ين انكردأ
 ةدحاو ةرظنب عمتجملاو درفلا لمشي مالسإالا نإ : لوقن نيح هيلإ دصقن ام اذهو . تقولا

 . ةلماش

 يدتعي نل « هنزاوت ةعيبطب درفلا اذه لشف . نزاوتلا درفلا نيوكت يه كلذ ىلإ هتليسوو

 نم درفلا سفن يت نزاوتلا مدع نم يأ « فارسإلا نم ًاشني ءادتعالا نأل « هريغ قوقح ىلع

 ضارغألا نزاوتم عمتجم ةيتاذ ةقيرطب نوكتي « هتاذ يف ًانزاوتم درف لك نوکي نيحو . لحادلا
 . تاعزتلاو

 حمتجملا أشني يلا ةدحولا هنأل « ةدح ىلع درف لكب ةديدش ةيانع مالسإلا ىنعي كلذل

 . ءانبلا الع موقي يلا ةنبللاو ٠ تادحولا نم اهريغب اهعا جا نم

۹ 



 اهرهاظم ضعب ي هبشت دق . ًاخيشو ًالهكو اباشو اقهارمو ًالفط درفلاب مالسإالا ةيانعو

 . فالتخالا دشأ اهرهوج يف امنع فلتخت اهنكلو « ةيعامحجلا لودلا ةيانع
 < ةصاخلا اهلئاسوب لافطألا ةثشنت ىلع امسفنب ةلودلا فرشت ةيعامحلا لودلا كلت يف

 < مهبجاوب مهمايق ءانثآ ي مہقارتو « لمعلا اذه م دتنت يلا يه نينيعم صاخشأ دي ىلعو

 < مهرئاضل مهلكت نأ عيطتست الو « مہ . قع ال األ كلذ . ماودلا ىلع ةيرسو ًانيح ةينلع ةباقر

 راكفألاو رعاشملا هب طب رت ىلا سيدا لضوم نأ امک . ريمضلا اذه ةيبرتب ىلعت ال اهنأل

 . ناطلسلا وذ « مكاحلا » وهو < ةديقعلا ال « ةلودلا » وه لايجألا هيلع ًاشنتو

 مهلصي يذلا ناعإللا ‹ هب هله ناعإ نإلل ء هلك كلذ نم ءيشل جاتحي الف مالسإإلا امأ

 مهدالوأ ةئشنتب نوعوطتب مهلعج . ناطاس وأ ةلود نم كاي رش نود هنودبعی . ةرشابم هتناب

 « بیقر وأ مک اح نم ًافوخ هنوعنصي الو ء ًاغم كلذ ءارو نم نوج ري ال ء مالسالا ةديقع ىلع

 . میسفنآ هل نوملسیو مهحاورأ هل نوصلخب يذلا هللا الإ

 دق امہنأ مالسإلا ةدبقع ىلع امه ءانبأ ناشني نيح ةملسلا مألاو ملسملا بألا سحي ال لب

 وهف « هيلإ امههبني نأ دحأ نم نارظتني ال يذلا يعيبطلا امهبجاو وه لب ‹ ءيشب « اعوطت »

 . ريكفت ىلإ جاتحت ال « ةرسألا ةايح يت ىلوألا ةيميدبلا

 : ًالوأ مهف « ةحيحصلا ةيمالسإلا ئدابملا ىلع مهلفط تاهمألاو ءابآلا يب ري نيحو

 ةيرطفلا هتاعزن نوطبضي لب . مالسإلا ةعيبطل فانم تبكلا نأل هقاوشأو هبئاغر نوتبكي ال

 ء ةيويحلا ةقاطلا فيرصت ي مكحتت يا ةطباضلا ةدارإلا كلت هسفن يف نوبريو < امنومظنيو

 نأ نكعب ام لضطلا ذقني كلذبو . دودح نودب اهقلطت يه الو « اٻتبنم نم اهلصاتست يه الف

 درفلا ىلع ال ًارطخ اهرمأ لبقتسم ين نوكت « ةيسفنو ةيبصع تابارطضا نم هسفن يف ًاشني

 لقا لمف ٠ ةه را لإ درشل الم هيج وتب نكي غ تإ < كلاذك عيصجلل ةي ىلع لب هدحو

 نع اب یماستتو ‹ هرعاشع حفترت يلا قالحألا روذب هسفن ين نورذېي : ًايناث مهو

 . عاتمتسالا نم طسق ربك أ ين ًابح ريغلا يذؤت يتلا ةضيغبلا ةينانألا

  لوأب لوأ هيلع هبساحيو هلامعأ بقاري « يح ًاريمض هسفت يف نوميقي ًالاث مهو

 يف رهاقلا ناطلسلا نم ًافوحخ ال « رشلا عفاد نع عنتعيو < ريخلا عفاد عيطي نأ اونمضيل

 . ءاخإو ةدومو مالس يث هريغ عم ناسنإالا شيعي نأ يث ًابحو . هلل ةعاط نكلو ٠ ج راخلا

 رهظ ىلع رشب ةدارإل عضخم نأ فكنتست يلا ةزعلاو ةفنألا هيف نوب ري : اريحا مهو

 . قولخم نم اهيلع حقي ملظلا لبقت ال ينلاو « هلا ةدارإ تفلاح اذإ ضرألا

 يف هلاج سيل ةحيحصلا ةيمالسإلا ةقيرطلا ىلع ةيب رتلا لئاسو نع ليصفتلاب ثيدحلاو

۳۰ 



 رك ذأ نأ يسحو . ةلوطملا بتكلا هيف فلؤت نأ نكمب لقتسم ثحبم وهف « باتكلا اذه
 ' قيرطلا ىلإ ريشت يلا ةماعلا ئدابملا

 ةلودلا نم رهق نود ةرسألا اهب موقت ةمهم كلتو - ئدابملا هذه ىلع لفطلا انيبر اذإف

 ‹ ناكرألا نزاوتم ًاعمتجم ةيتاذ ةقيرطب نوئشني « نونزاوتم دارفأ انيدل حبصأ اهم سسجت الو

 . " ءاضغبلا ىلع ال بحلا ىلع موقي

 ‹ حلاصلا عمتجملا ةماقإ يف ةيدرفلا ةيب رتلا هذه ىلع ديدشلا هداتعا عم < مالسإلا نکلو

 ةيج راخ ةمظنأ نم دب الف . ةلماك ةيمالسإلا ئدابلا ذيفنت اهدحو اهيلإ لكي نأ عيطتس ال

 . امناكرأ تيبثتو اهزيكر ت ىلع نواعتو « ةصاخلا ةيب رتلا كلت موقت 2ر

 ساسأ ىلع لاملا ةسايسو ہکحلا ةسايس ي اهلك همظن ةماقإ ىلإ مالسإلا اجلي انه نمو

 هتعيبط ين فلتخحب يمالسإلا نوناقلا نأ ىلإ ةقباس ةرم ين ترشأ دقو . ةيمالسإللا ةعيرشلا نم
 ةقبط دض ‹ صاخلا اهحلاصل ةقبط هعضت مل هنأ ين ‹ ىرحألا ةيضرألا نيناوقلا لك نع

 نكمب الو . هلزنأو هعضو يذلا هللا وه امنإو . دارفألا ةيقب دض هتحلصمل درف الو « ىرحأ

 « ةقبط باسح ىلع ةقبط وأ درف باسح لع ًادرف ىباح دق هناحبس هللا نوكي نأ ةهادب

 هدنع نوزيمتي ال « مهعجرم هيلإو مهقلخ يذلا وه « ءاوس هيلإ ةبسنلاب ًاعيمج سانلا نأل
 لضف هللاو » « تاج رد ررضعب قوف مہضحب انعفرو ١ : لوقي نارقلا ناك اذإف . ىوقتلاب لإ

 لب « هدحو يمالسإلا عمتجملا ين ال عقاولا رمألل ريرقت اذهف « قزرلا ين ضعب ىلع مكضعب

 هاواسملا قبطيس هنأ معز يذلا « هتاذ يعويشلا حمتجملاو . ضرألا رهظ ىلع حمتجم لک ر

 نوموقي مجال « فئاوطلا » ةيقبل تسيل « ةصاخ تازايتما م نيسدنهملا نأب فرتعي « ةقلطما

 : نيرخافم نويعويشلا لوقي امك ؛ زايتمالا اذه مه حييت يعانصلا ماظنلا يآ ةليلج تامدح

 < بسحف روجألا يف ل ينيفوسلا داحتالا يث ةزيمملا « ةقبطلا » مه نونفلاو بدأللا لاجر نا

 . ةايحلا عتم لك ي لب

 _اديملا ث ثيح نم - مهملاف « هادمو زايتمالا اذه ةعيبط ين كلذ دعب نوكحامب اوناك اذإو

 . ممهاومو مم ادادعتسا يف نيفلتخم سانلا ماد ام ةيعيبطلا ةنسلا يه كلتو < دوج وم زييمتلا نأ

 رقفأف . دارفألا نم هريغ نم رثك أ ًايناسنإ ًاقح دحأل حيبي ال مالسإلا يف زايتمالا اذه نكلو

 ةيمالسإلا ةيب رتلا نع لصف ىلع لمتشي دعب رشني مل - - رصم يف ملعتلا نع ًاباتك ةزجوملا ة ةراشإالا هذه دعب تبتک (۱)

 , ليصفتلا نم ردقب ةيوب رتلا مالسإلا ةيرظن هيف تحرش « ةيمالسإلا ةيب رتلا جهنم » ناونعب ًاباتك تج رحأ مث

 بحلاو ‹ تربكملا ليصألا هركلا نيب عارصلا ىلع ىرحألاب وأ « هركلا رعاشم ىلع موقت ةيناسئإلا نأ يف ير ديورفل )۲)

 يأرلا نإ : تلقو « ايلعلا مقلا » نع مداق لصف يف يأرلا اذه تشقان دقو . ةرهاق ةيجراح ةوق نم هيلع ضورفملا

 نأ انعطتسا اذإف ‹ دارفألا حلاصم كاكتحا نم هركلا ًاشني امنإو « ةيرشبلا ين ليصأ بحلا نأ وه هحجرأ يذلا

 . ءاخإالاو ةدوملاو بحلا ىلع ةي رشبلا موقت نأ عقوتن نأ انل ناک < ‹ نكمم ىدم رخآ ىلإ كاكتحالا اذه للقن
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 ةناصح هل . هریغ ناک ًایآ < هريغل ينا ةيرشبلا قوقحلا سفن هل ةيمالسإلا ةمألا ين ريقف
 نيملسملا نم لجر لاق امك مك احلل لوقي نأ هل . ةيناسنإلا ةماركلاو لاملاو ضرعلاو مدلا
 رمع بضغي الف « فيسلا دحب هانموقل ًاجاجوعا كيف اندجو ول هللاو » : باطخلا نب رمعل

 لجرلا اذه ترعشأ يلا ةبجحملا حورلا هذه ىلع هللا دمحي لب < ةناهإ فكللذ ربتعي الو
 لعج يذلا هلل دمحلا » : ًامبتخم ًايضار لوقيف « ناطلسلا يذ مك احلا مامأ ةلماكلا هتيناسناب
 « اوعيطأو اوعما » لوقي رمع تلعج يلا ةناصحلاو ! « فيسلا دحب هموقي نم رمع ةمأ ي

 e أ هنم بلط « ؟ ملو » هلأس اذإف . « ةعاط الو انيلع كل عم ال » نيملسملا نم درف هل لوقيف

 هلان ىذلا دربلا هيفكي ال < لاوط لجر وهو « هب يستكي يذلا بوثلا كلذ هل نيا نم ںیہہ

 هلل: دبع هنبا يدانيو مسشبي لب  ةفالخلا ناطلسب ةزعلا رمع ذحأت الف . نيملسملا نم درقك

 هيب ال هبیصنب عربت هنإ : هلا دبع لوقيف « ؟ كدرسب وسهأ دربلا اذه ! هللا كتدشن » : هلأسيف

 « ! عطنو عمسن « رم نآللا » : لج رلا لوقي كلذ دنعف . هبساني بوث ىلع لوصحلا هل نست

 نيملسمل' نم لجر وه امنا . ةفئاط الو ًانيب الو ةقبط لش ال مالسإلا يت مك احلا نأ كلذ -
 ولا هتلا ةعيرش . ةصاخلا هتعيرش ال < هلا ةعيرش ذفنيل مہتيرح ءلع و « ىروشلاب هوراتحا
 ةعيرشلا هذه نم مك احلا بيصنو . ةايحلا قحو ةيناسنإالا ةماركلا يف عيمحلا نيب يوست
 عمسلا قحو « فارشإالاو ةنميفا قح الإ هل زايتما ال « نيملسملا نم رحخا درف لك بيصن وه

 ءاغتبا امنع ذش اذاف . هللا ةعيرش دودح ين هلك كلذ ناك املاط « نيموكحملا نم ةعاطلاو

 يبأ لوق دح ىلع هتعاط تطقس « ةقبط نود نيملسملا نم ةقبط وأ « هتيب لهأ وأ هسفنل منغم

 . « مكيلع يل ةعاط الف هللا تيصع نإف « مكيف هللا تعطأ ام ينوعيطأ » : ركب
 نم يساسأ نكر يهو « ةيداصتقالا ةلكشملا وأ « لاملا ةلأسم يه ة ةرطحح ةلأسم تيقب

 تعرتخا وأ تفشتك | يلا يس اهنأ ةيعويشلا معزت دقو . نايك اهنودب هل موقي ال حمتجملا ناكرا

 نوحتفيف « يمالسإلا قرشلا ين نولفغتسملا اهعباتي دقو . نيرشعلا نرقلا يف ةيعاتجالا ةلادعلا
 حيبي يذلا مالسإلا ال « ةلادعلا يه هذه ! اورظنا : نولوقيو « كانه امم نيروهبم مهنيعأ

 ! طرش الو ديق نودب ةيدرفلا ةيكلملا
 ةيداصتقالا - ةيعاتجالا ةلادعلا نأ ةقيقحلاف . خيراتلاو قحلا ىلع اذه نم بذك أ سيلو

 دنع يهنت يلا « ةدودحملا ةيعويشلا سسالا ىلع ال « مالسإلا يت نيكرلا نكرلا يه -

 لماش يناسنإ ساسا ىلع اعإو « ناويحلا ىوتسم ىلإ ناسنأالاب طہپتو < دسحلا تارو رض

 . قافآلا ىلعأ يت ةينانسنإلا ةلادعلا اهيإ فيضيو « ةلماك لاملا ةلادع لمشي <« عيفر

 ثحب ين كلمأ ال يتإف ء عمتجملا نايك ين ةغلابلا ةيمهألا نم ةطقتلا هذحل ام ىلعر

 ةلادعلا » باتك ةقيقد ةيفاو ةقيرطب اهحرشب لفكت دقو . الإ ةراشإلا نم رثكأ يسفن
 . يمالسإلا عمتجملا يت نزاوتلا ةركف انذحأ هنمو . بطق ديسل « مالسإلا يف ةيعاتجالا
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 فلختسي هللا لام وه امناو ‹« دحأل ًايقيقح اكلم سيل لاملا نا : ةروص طسبأ يت اہصيخلتو
 هيف فرصتلا ءاسأ اذاف . هيف فرصتلا نسحو « هدهجو هلمعب هيف فظوم كلاملاو . ةعامحلا هيف
 نم ضئافلا درتسي نأ تقو لك ين رمألا يلول نأ امك . ةعامحلا ىلإ هيف فرصتلا قح داع
 يق ةلاحم ال ًأشني يذلا ررضلا عفدو « عمتجملا ةنزاومل « كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ لامل
 نزاوتم ريغ عمتجم

 نم درفلا مرحت ال يلا - ةيناسنإللاو ةيداصتقالا - ةيعاتجإللا ةلادعلا تدجو اذإف
 نكمأ « نيرحألا يذؤي ال يذلا دحلا دنع هتاذ تقولا ي هب فقتو « لوقعملا يويحلا هطاشن
 . ءاضغبلاو نحاشتلا ىلع ال « ءاخإلاو دولا ىلع يمالسإلا عمتجملا يف سانلا نيب ةقالعلا موقت نأ
 ةددحم لئاسوب ‹« نوكلم « دارفأ » لب . ةمورحم ىرخأو ةدجاو « ةقبط » كانه نكت ملو
 « م قح اهنأل ءارقفلا ىلإ اهدريف ءالؤه كلعب ام لوضف ذخأي « مك اح وأ ةلودو « ةحضاو

 الو ءالذأ ال < اميلعو مهسفنأ ىلع ءامرك مهو ةلودلا مهايإ هيطعت تح . امن وحتم ةحلم ال

 . لوفعضتسم

 هدرت نأ عيطتست يهف . ًانيعو ًادقن هايإ مميطعت نأ ةلاح لك يت يرورضلا نم سيلو
 نكمب ام رحلا ىلإ ... ةصيخر تالصاومو ةيحص نك اسمو تايفشتسمو سرادمو مييلإ
 ' تاليهستلا نم هروصت

 ققحي مل يمالسإلا عمتجملا نأ هيف كش ال امف . ةماه ةيع رات ةقيَمح نايب نم انه دب الو
 نکلو . مكحلا ةقيرط يو لاما ةلأسم يف ةلماك هحورو مالسإلا ملاعت « رمعو ركب يأ دعب
 عطقي نيخيشلا دهع يف الماك هققحت نإف ۽ ' يلائم وأ يلايح ماظن مالسإلا نأ ينعي ال اذه

 يومألا مكحلا مايق نم ةرتف دعب ء زيزعلا دبع نب رمع عاطتسا دقو . قيبطتلا نكمم هنأب

 . ءىش لك ي لوألا هتريس مالسإللا ديعي نأ

 ةسايس يف ةلماك مالسإالا ئدابم قيبطت نع يضاملا يت اوفرحنا دق نوملسملا ناک اذاو

 تب رتقا يلا ةيرشبلا براجت ءوض ىلع « كلذ ىلع ردقا مويلا مهلعلف « لالا ةسايسو مكحلا
 . فالتخالا لك ساسألا تلتحخا نإو ةيمالسإلا ةروصلا نم - اهبناوج ضعب يف

 ةيرحلا نكلو . دارفألل ةيصخشلا ةيرحلا ين عمتجملا ةلثمن ةلودلا لحخدنت ال مالسإلا يو
 ٤ ًاداسف نوثيعب اهدارفأ كرت يلا ‹ ةلحئملا لودلا همهفت ام ربغ رخا ءيش انه ةيصخشلا

 . ةيصخشلا ةي رحلا مساب ضرألا

 ىلا يدؤت 5 يلا « نزاوتلا مدع راطحأ نم عمتجملا ةيامحل لاملا ةلأسم يف يادت اار دف

 نامرحلاو . بناج نم مرجملا فرتلا دوجو ببسب ٠ عمتجملا ةدقع لالحناو تاروثلاو نغفلا

 . تاعرضوملا هذه ليصفتلا ضعب « مالسإالا لوح تابش » باتک يف (۲) و (۱)
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 كرتت يتلا ةيلامسأرلا لودلا نع ًايساسأ ًاقارتفا مالسإلا قرتفي انهو . رخآ بناج نم رفاكلا

 هذه ضعب تناك اذإو . ةصاخلا مهتحلصمل . بعشلا ةيقب دابعتسا يف ارارحأ سانلا نم ةنفح
 بئارضلا ماظن قتيرط نع « نزاوتلا نم عون ىلإ ًادج ًاريخأ تدتها دق ةيلامسأرلا لودلا

 ‹ هنم عسوأ وه اميفو « هلک كلذ يف مالسإالا قبس دقف < جاتنإلا لئاسو ممأت وا . ةيدعاصتقلا
 مالسإالا ماظن نكي ملف . ليدعتلا ىلع ات ربجاف لودلا هذه تفاحخا يلا ةيعويشلا اشنت نأ لبق

 ابروأ تناك ةرتف يف « ءاشنإو ًاعوطت ناك امنإو « قدحم ينجأ رطح ةهجاومل ًارارطضا

 . دابعتسالاو ةلاهحملا تاملظ ين شيعت اهيف
 . مالسإلا ي ةيصخش ةيرح نذإ نيرحخآلا لالغتسا سيل

 يتلا ةلثمألا لك دعب ةحضاو هم رحت ةلكحو . حابم ريغ رمأ ينلخلا لالحنالا كلذكو

 . لايجألا ىدم ىلع لالحنالا اذه نم جتني يذلا ئيسلا رثألا نبت يتلاو « لبق نم اهانركذ

 وأ هلبق اب ةلصلا عوطقم هنأك دحاو ليج ىلإ رظني ثيحب رظنلا رصق نم مالسإلا سيلو

 . ًادغ ثدحب اهيف اح رؤي مويلا هعنصن يذلاو . ةرمتسم ةقاح ةيناسنإالاف . لايجأ نم هدست

 رکا نونوکیس ‹ ببسلا اذم مهتيبرت لمن وأ < نولحنم نحنو مہ رن نيذلا انؤانبأر

 دارفألا لع لہ ةيناويحلا ىلإ دادتراللاو دويقلا نم تالفاللا نأل < مداقلا ليحلا ي الالسنا

 ًاجاو ةديشرلا ةيب رثلا تناك انه نمو . عاقترالا ةلواحمو تاوشلا طبض نم تاعمتجملاو

 . لايجألا نم ليج يا يف رمألا ءايلوآ نع الو ) ءابآلا نع طقسي ال ًامئاد

 ملسم يأ ةباصإف . حابم ريغ كلذك رمأ روصلا نم ةروص ةيأب نيرحنآلا ىلع ءادتعالاو
 . نيموكحملا وأ ماكحلا نم دحأل زوج ال رمأ هتمارك وأ هلام وأ هضرع وأ همد يف

 ناک ءاوس ‹ نیرخالل ءاذيإالا مدع يه مالسإالا ي نذإ ةيصخشلا ةيرحلا دودحف

 ًاحضاو ئشانلا ررضلا ناک ءاوسو . هلك عمتجملا ىلع ىلع وأ : هنيعب درف ىلع عقي ءاذيإالا

 . لايجأ دعب الإ هادم نيبتي ال ًايفح ناک وأ « رثالا لجاع « هبكقرم

 رمأ ررضلا عفد نأ ي يراعي نأ < <« قحلا ىلع ةأرجلا نم يتوأ امهم دحأ عيطتسي الو

 . ليبسلا اذه يف امهتقاط ي ام لك لمعب نافلكم « هل ةلثمملا ةلودلاو « عمتجملا نأو . بجاو

 ىلع مئاقلا لثم » : ملسو هيلع هلا للص لوسرلا لوق وه كلذ ريوصت ين ليق ام قدأو
 ء اهلفسأ ميضعبو اهالعأ مضعب باصأف ةنيفس ىلع اومهتسا موق لثمک امف عقاولاو هللا دودح

 ًاقرخ انبيصن يف انقرخ انأ ول اولاقف « مهقوف نم ىلع اورم اوقتسا اذإ اهلفسأ يت نيذلا ناكف

 اوج مہيديأ ىلع اوذخأ ناو <« ًاعيمج اوكله اودارآ امو مموکر ت نإف ! انقوف نم ذۇن ملو

 . « ًاعيمج اوتو

 . نيفرطتم نيهاجتا نيب نزاوتملا طسولا يهو ‹ ةيصخشلا ةيرحلل ةنومأملا دودحلا يه كلت

 ةماعلا ةحلصملا ةنايصو < ررضلا عفد ين كلذ نم دحبأ ىلإ بهذي مالسإلا نكلو
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 < عمتجملا لشم وهو « هدحو رمآلا يلول رجزلاو عدرلا قح حن, ال وهف . دارفألا عيمحإ ةصاخلاو
 « رکنا ربيغتب ًايصخش افيلكت الكم ةمألا ي درف لك لعجي لب . هتوثش ىلع فارشإلاب فلكم ا

 مكاحلا رم رخنملا ناك ءاوسو ؛ ضرألا ىصقأ ين ملسم يأ ىلع عقو مأ وه هيلع عقو ءاوس

 نع نولو . فورعملاب نرمأتل هللاو ١ . «ه رغیلف ًارکنم مکنم یر نم » : نيموكحيملا وأ

 ‹ ارصق قحلا ىلع هنرصقتلو « ؛رلعأ قحلا ىلع هّلرطأتلو . ملاظلا دي ىلع نذحأتلو « ركنملا

 . « ضعب ىلع مكضعب بولقب هللا نب رضيل وأ

 < ًاعمتجو <« ةعورشملا هقوتحب ابلاطم دفتل ةبسنلاب ًادرف صخش لک حبصی اذکھو

 م« واعيو ۰ هسفن نع هعفدي امك مہنع ر رضلا عفدل ىعسي < : نيرخالل ةبسنلاب عمتجملل ًالثم وأ

 عم يشمقلا ينو « ةنزاوتلا ةلادعلا يت ةباغلا ىصقأ كلذو . هسفنل اماني امك مهقوقح لین ىلع

 . رومألا ةرطف
 ‹ دارفألا عومجمل وأ « هنيعن درفل ءاذيا هنم جتني الو « يدرفلا عفنلا هب ققحتي ام امأ

 . دودحلا رحلا ىلا هيف ةحابم ةي رحلاف

 ضرفتل ةلودلا لحخدتت الو . هيف ب وهوم هنأ ىري ابو « هسفنب هلمع راتخب درف لكف

 « هسفنب درفلا نم ىردأ اهنأ ةجحب « ةيدادبتسالا لودلا عنصت امك « لمعلا نم ًانيعم ًانول هيلع

 جاتحت ال ةيتاذ ةقيرطب نأشلا اذه يف هسفن مني عمتجملا نإ ! عمتجملا تاجاحب هنم ىردأو

 ءيت نأ ةماعلا ةسايسلا ىلع ةنميهملا يهو - ةموكحلا بجاو لك امعتإو . ةلودلا مكحتل

 ًادح أ نأ ين رظنتو « حصنلا مزل اذإ حصنت نأو ء ةجيتت نسحأ ىلع لوصحلل صرفلا نسحأ

 . ةيعاجج الا وأ ةيداصتقالا لاوحألا بارطصضا ببسب ةمئالملا هتصرف نم مرحي .

  ةنيعم ًادويقو اقرط مزلتسي « ثيدحلا رصعلا يف ةعانصلا مدقن د دعب لمعلا ماظن ناك اذإف

 وأ . ًاسدنهم نوكي نأ نالف ىلع ضرفت ال اهنكلو < ةماعلا ةسايسلا مسرل ةلودلا لخدتت انهف

 . ريخ كلذ نأ ىرت انآ درجمل « عنصم ي ًالماع وأ ًابيبط

 ًارارحأ اوسيل مهف . لاحلا ةعيبطب ةيمالسأالا ةيب رتلا دودح ي < مهثانبا ي رارحا ءابالاو

 فیلکت وأ < مازلإالا ىح ددصلا اذه يف ةلودللو . ةياعر نودب مهكر ت الو ۰ مهقالحخأ داسفإ يت

 نأب وعشلا يف رارحأ مه امإو . مہتدارإ نع ةجراخ بابسأل نيزجاع اوناك اذإ مهريغ

 . مېنوئش نم ةريبكو ةريغص لك ي لحدتت ةلودلل كلم ال - هللا دعب مه كلم مهءانبأ
 تماد ام ءانبألا ىلع قيقدلا لماكلا فارشإلا اهقح نم ىرتل ًالثم - ةيعويشلا ةلودلا نإ

 اعنأك وأ . ءاسكلاو ءاذغلا يه اهلك ةايحلا اغأك .. ءاسكلاو ءاذغلا مه لفڪت يلا يه

 اهاوتسم نع اهب لوزنو ‹ ةيرشبلل ةطح اهنا الأ . زبخلا ةمقلب ًادحأ دبعتسي نأ دحأل زوج
 ةيروتاتك دلا لودلا نأ عقاولاو ! | شيع ةرورضو دسج ةجاح نوكتل « ايلعلا اهقافآ ين ميركلا
 فارشإلا يف ةحماجلا اهتبغر ليبس ين فقت ًالوأ اهنأل . ةفينع ةيهارك ةرسألا ةطبار هركت
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 ماظن سسك اعت اہنأل ًايناثو . ضو رغملا ماظنلا ىلع اوج رخ ال ىتح لافطألا ةئشنت ىلع اسفنب
 ةقيقحلا كلتب اورقي نأ نم ًالدبو . دادبتسالا لظ ي هنودب رومألا موقت ال يذلا ةيسوساجلا
 يا ىلع اذهو 1 ةرحخاتملا تاعمتجملا تام نم يه ةرسالا طباور ةوق نأ نومعزي ةرفاسلا

 ! ةيناسنالا طباورلا هذه نم ولح « مدقتملا » مهعمتج نأب مهم فارتعا لاح
 ي كلذو ءاذیرالا عن يللا ةماعلا دودحلا ي ءاشي ام كلت, نأ ي رح مالسإلا يف درفلاو

 ققحعت ال ةماعلا ةحلصملا نأ ىرت نيح ةيكلملا هذه نم ضئافلا درتست نأ ين ةلودلا قح لباقم
 , كلذ رپ

 ‹ هترسأ ذوفن الو ‹ مك احلا ةطلس هيف لحخدتت ال رح باختناب . همکاح رایتحخا ي رحو

 . تاقبطلا نم « ةقبط » يأ طغضل عضح الو

 هسفن هب يذؤي ال يذلا ردقلاب ةايحلا تابيط لكب عاتمتسالا ي مومعلا ىلع رح وهو
 ةيمالسالا دودحلا لحاد يف ٠ هاري يذلا وحسنلا ىلع ةايحلا رومأ ين ريكفتلا يث رحو . هريغ الو
 اهددحي ليج لكل ليصافتلا كرتت امنكلو « ةريغتملا لئاسملا يف ةماعلا لوصألل ضرعتت يلا
 ومألا كلت ين فرصتلا ةيرح سانلل كرت دقف مث نمو . ةصاخلا هتاسبالمو هتاجاح بسح
 لمع وأ ةركف لكف . ةماعلا هلوصأ نم ًالصأ نوفلاخ ال ثيحب مالسإللا حور دودح يت
 تضرعت دق اهتاذ ةديقعلاو . ءانتسا نودب درفلل حابم « ايلعلا ةحلصملا الو ةديقعلا ضراعي ال
 نم ًارثک تکرت اہنکلو . كبرش نود هدحو هل سانلا ةيدوبعو هللا ةينادحو يه ةماع ئدابم
 اوقنتعي نأ سانلا ىلع تمتح نيح ةيحيسملا ةسينكلاك عنصت ملو . تاليصفتلا
 ةيحانلا نم باوص ىلع نكت مل ءارآلا هذه اغيب < رفاك وهف الع جرخ نم « ةنيعم ءارآ

 الشم سانلا كرت دقف مالسإللا امأ نيدلابو ةسيئكلاب سانلا رفك نأ كلذ نم جتنف « ةيملعلا

 . نینمؤم نرملسم مهفالتخا عم نولظیو « دسحاب م أ حورلاب وه له ءارسإللا ةلأسم يف نوقلتخي

 لايجأل « ةفيلخ » وه مأ قتلخلا لوأ وه له مدآ رمأ يو « ةرحخآلا فصو يف نوفلتخيو
 . نيرفاك اوربتعي وأ مہتديقع سمت نأ نود كلذ لك .. ةقباس

 ءالوه ریغو ! يروتاتک د ماظن مالسإالا نأ نويعويشلا معزي نأ كلذ دعب بجعل اف

 ‹ ةلودلا مه نذأت نأ الإ نوسفنتي نوداكي ال نيذلا مهو « ةيرحلا نع مالکلاب لوا اوناک
 ! ءاومطا نم حاملا ردقلا مه ددحتو

 رقكلا وه «‹ ةيصخشلا ةيرحلا لليبق نم رهاظلا ي ربتعيو ‹ ملسملل حابي ال يذلا نإ

 . لتقلا يه ةحيرصلا هتبوقعو . هللا ةعيرش ىلإ مك احتلا صفرو <« ناعإالا دعب
 نأ بحأ الو. رمالا رهاظ ين كلذ ادب نإو ةيصخش ةلأسم سیل دادترالا نكلو

 تاثم لب صخش لتقی نآ زوج ناک فیک : نيحجبتملا كئلوأ لأسأف يبهذم لدج ي لحدأ

 ريغ نأ ىلع ؟ نيلاتس قلاخحمب اونم الأ سانلل حابی مث « نیلاتسب نونمؤي ال مہنأل فالاو
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 - ةيمالسإلا ةلودلا لخاد ىتح  ناطلس هيلع دحأل سيلو « ءاشي ام دقتعي نأ هل ملسملا
 هدادترا ىنعم اف . دترملا ملسملا بقاعي امنإو . « يغلا نم دشرلا نيبت دق نيدلا يت هارك ! ال ١

 ؟ نامبألا نع

 . ةيدرف ةديفع ریخت درج ال ماظت داسفا هانعم ناعالا دعب هللا نيد نع دادترالا نا

 ايار امك  ہرماواو . ماظنلا اذه ىلع مئاق عمتجمو « ةديقع ىلع مئاق يلمع ماظن مالسالاف

 تسيل نذإ يهف . هتاذ تقولا يل عمتجملا حلاصو « ًالوأ درفلا حلاصل ةضورفم - قبس اسف

 . عيمحلا ىلع اهيف عفنلاو ررضلا عجري امن إو ٠ ةيصخش ةلأسم

 . ضرألا ىلع ىرخأ ةوق ةيأل لذتسي نأ نع درفلا عفرتل ‹ دحاولا هللا ةدابع نا لب

 يلا تاعمتجملاو دارفألا لذتسب امت اهربغ وأ لاملا ةوق وأ ‹ رئاخلا ناطلسلا ةوق تناك ءاوس

 مك احلا دي ىلع ب رضي نأ ًافيلكت هفلكي لب « قحلا نمؤملا عفدي ناعيإللا اذهو . هللاب نمؤت ال
 ىلع ةدرلا ةبوقع مك احلا ذفني نذإ هسفن حلاصل سيلف . هللا ةعيرش نع حرخو دبتسا اذإ
 . نيموكحبمو نيمك اح عيمحلا حلاصل امعنإو . دترملا

o # 
 . يمالسإلا عمتجملاو ملسملا درفلا نيب ةقالعلا موقت فيك انيأر نآلا
 يف عڀمجلا نيب لفاكتلاو نواعتلا حورب مستی يذلا ساسألا اذه ىلع موقت نيح يهو

 . ةلعتسم تاقبطو ةلغتسم تاقبط ىلا عمتجملا ماسقنال الا عدت ال ‹ قوقحلاو تابجاولا

 اہنيب لمعتو -. ضعب لاوز اہضعب ىنمتي تاقبط . الع دوقحم تاقبطو ةدقاح تاقبط
 ءاضغبلاو ةيهاركلا

 لوغلا وأ < هيلع قتّيضي يذلا ديقلا وه عمتجملا نأب درفلا روعشل كلذك الام عدت الو
 يغبني ةيداعم ةوق مہنیب نم دحاو لک نأب دارفألا عومجج روعشل الو . هب كتفيل هبقعتي يذلا

 ] . رومألا لك ين مهاوه ىلع ريستل « رهقتو عضخت نأ
 طاشنل ةلقرع تاعمتجملا لقا - ةقحلا هتروص ي - يمالسأإالا عمتجملا ناک اعرو

 نولمعيو « عيمحلا هب نمؤي يذلا هللا ةمدخل هجوم مهزايتما نأ املاط « هدارفأ نم نيزاتمملا

 . عيطتسي ام ردقب لک هئاضرإ ىلع

 يف هثحبنس يذلا صاخلا هكح هلف « ةع رجلا رايت يق < لقسأ ىلإ فرحنملا درفلا امأ
 . « باقعلاو ةع را » لصف

 بجوم ال ًافخس الو « دارفألا ةي رح سبحي ًانجس ديلاقتلا نوكت ال عمتجملا اذه لثم يو
 : نوحئارلاو نوداغلا مدطصي ال ثيحب رورملا مظنتو « نايغطلا عن يلا زج زجاوحلا يه لب . هل
 وه هيمحت ًاعرد هتاذ تقولا ين امسحي وهف ‹« ةحماحلا هتاوشل ًاقئاع درفلا امسحأ اذا زجاوح

 انأل . اهتلازإ ىلع لمعي الو اهلع هسفن نغطضت الو امضتري كلذلو . نيرحالا حومج نم
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 . عيمجلا نايغط هدرفع دصي نأ ةردقملاو ةوقلا دودحم درف وهو عيطتسي نل لو زت موي

 ةكثالم ىلإ هدارفأ لوحي يمالسإلا عمتجملا نأ معزا ال يت ‹ ىرخأ ةرم انه رركأو
 نأ ةيناسنإللا ة ةقاط ي ام ىصقأ ىلإ مہ : عفتري هنأ نيقيو ةقث يف دكؤأ ينكلو . ني رهطم
 نيرعاش «‹ نيعوطتم نوعفتري ام إو . تارطشالاو تبكلا تارامأ مهيلع ودبت نأ نود « عفترت
 . عافترالا اذهب الإ ققحتت ال « ةضيخغبلا ةيناويحلا نع اهعفرو هللا اهمرك يلا مهتيناسنإ ناب
 ناك « لاملاو مكحلا ةسايس يت مالسإالا حور نع اهدعبأو ةيمالسالا دوهعلا ملظأ ف یتحو
 . عيفرلا يناسنإلا نواعتلا ىلع شيعت عمتجملا ةيقب تناكو . نيقسافلا مه مهدحو ماكحلا
 يغلا رعشي الف .. . نولمعي امو نورعشي اميف دارفالل هج وما وهو « بلاغلا وه ريخلا ناكو
 . عمتجملا يت ًاذوبنم هدحو شيعي هنأ ریقفلا الو هدحو هکلم هلام نأ

 تاموكحلا تناك « ةضغابتم ةسفانتم تاليود ىلإ يمالسإلا ماعلا سقنا نيح ىتح لب
 رشبلاب هاقلي « ضرألا راطقأ لك ين ملسملل ًاخأ ملسملا يبو . عراصتت يلا يه اميشاوحو
 . دهج نم هعسو يټ ام لکب هجئاوح ءاضق ىلع هنواعیو . باح راو

 هحور رصقي نكي مل « سلدنألا ىلإ دنملا نم عساولا هقاطن ىلع يمالسإالا عمتجملا نكلو
 دودحو ةليبقلا دودح نم ةيعامجلا حورلاب ىقترا دقف « نيملسملا نم هلهأ ىلع ةعفرتملا ةيماستما

 . ةبيحر ةلماش ةيناسنإ ًاحور نوکت نأ ىلإ اہتاذ ةيمالسإالا ةمأالا دودحو < لقإالا

 عئاقو يه اغإو . نوقدشتملا هب قدشتي ًامالك الو < ريمضلا ي ينامأ كلذ نكي ملو
 عمتجملا قيقحت ىلإ فده ضرألا رهظ ىلع ماظن لوأ مالسإلا نأ ررقت « خيراتلا اهب دهشي

 ‹ يداصتقالا لالغتسالا ساس ىلع ال كلذ عنص يذلا ديحولا ماظنلا هنا لب . ياسنإالا

 تالحمتلا لك هرسفت نأ عيطتست ال ء تحب يناسنإ ساسأ ىلع امين إو « يسايسلا حعمطلا الو
 ثداوح لک رسفت اہنأ معزیو خيراتلل يداصتقالا ريسفتلا وأ يداملا ريسفتلا اهمدقي يلا

 ۴ ٤ ع 2 ۰ سوفتلا رعاشمو <« خیراتلا
 ام ىلإ كأأ ام : هلأسف باوبألا ىلع لأسي ريرض يدوم خيشب اذإف ًاموي رمع جرح

 < رمع دنع ةرماغلا ةيناسناللا رعاشم تكر حست انهو ... نسلاو ةجاحلاو ةي زجلا : لاق ؟ یر

 تيب نم ةقدصب هل رمأو « هفطعو هتمحر نم هيلع یفضأو « هتیب ىلإ هب لصو یتح هداقف
 نأ هانفصنأ ام هللاوف . هءابرضو اذه رظنا : لاملا نزاخل لاقو . لاؤسلاو ةجاحلا هيفكت لاما
 ] مرا دنع هزح مٹ هتبیبش انلک أ

 روعشلا وه امنإو . عنص ام عنصي نأ رمع اعد يذلا وه ملسملا ىلع ملسملا فطع نكي م

 نيدقاحلا دشا نم دولا ناك دقو . نيدلل ةوادعلا ىثح « دح دنع فقي ال يذلا يناسناللا

 . هيلع لئابقلا بيلأتو هتلقرعل مهعسو يف ام لك اولمعو « مالسإلا ىلع
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 ةصقان تانئاك مہ أ ىلع ںودلسملا مهيلإ رظني نيذلا . نيكرشملا نم ىرسالا مه ءالؤهو
 ماعطلا ىم مپ: ب یف . مہ هنأ لع نو رسالا لفغ ريخ لورا مب يصوي ٠ ةيرشبلا

 |! لاق يئ مهعم نوکبتشم مهو ‹ مہسقتأل ہنودجی ادوداکی ال ا

 رصنالا نم طهر يف تس : : ( رسألا يآ عقو نيح ) مشاه نب ريم نب زیزع وہا لاق
 . رمتلا اولا أو زیخلاب ينوصخ مهءاشعو مهءادغ اومدق اذ! اوناکف ردب نم اولبقآ نيح

 اپس ر وا يلا ةعيهرلا لثملا ,زم الشم خيراتلا رادم ىلع مهارسأل نيملسملا ةلماعم تناك دقو

 ةحلصملا يئ الو نيدلا ي أك ارتش ثا الإ عقادلا نكي ملو . نييبيلصلا نم مه ًاضخب مهئادعأ دشأ

 . بيح رلا اهقفأ يب د ةيناسنإالا هجولو <« هللا هج ول ةلماعم يه امت إو . ةديعيلا وأ ةبي رقلا

 ىلإ لصي ال . رصحتلاو يقرلا نم معزي ام مغر « مويلا ىتح ربربتملا برغخلا لازي امو
 جوثزلا ةلمامم يأ لب ٠ ةحوتفملا دالبلا ةلماعم يق لب ٠ ىرسألا ةلماعم يئ ال < . كلذ نم ءيش

 . هداحیتملا ت .ارالولاو ايقيرفأ ب ولج يف < ‹ مہسفنأ نييب يب رخلا ةنايد نوقنتعي نيذنا

 ةيرشبلا لمشن يلا ‹ ةعيفرلا ةناسنإلا مالسإلا ملاعت نم ةشحوتملا ةيرب ربلا كلت نيأف

 ! ؟ نايدأللاو ناولآلاو سانج الا فالتحاو . حلاصملا فالتخا نم اہنیہ ام لک مغر ٠ اھلک

 : ناويحلاو ريطلا لإ ها.دعتي لب . ناسنالا دح دنع طي ال يناسنإالا روعشلا نإ لب

 « شطعلا هيلع دتشا قيرطب يبشمب لجو ايب » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ۽ شطعلا نم ىر لك أب ۰ ثهلي بلک اذإو « جرح مث برشف ایف لزتف ارتب دجوف
 الف رئبلا ازتف . رم غب ناك يذلا لثم شطعلا نم بلكلا اذه غلب دقل : لجرلا لاقف

 . « هل رقغه هل یلاعت هللا رکشف . بلکلا یقسف . یقر یتح هیفب هکسمأ مث « عام هفح

 . ٠ رجأ ةبطر د لک يت » : لاق ؟ هللا لوسر اي ًارجأل مئاهبلا ين انل نإو : | اولأسف

 ناک الا ةميہم وأ ریط هنم لک ایف ًاسرغ سرغب وأ ًاعرز عرزپ عراز نم ام ١ : لوقيو

 . « رجا هب هل

 ! باجعإلاو بجعلا نم اهلإ علطتي وهو هسفن ناسنإلا كلم ال قافآل اهنإ الأ

۳۹ 





 باتقملاو ةيرتلب
 فلتخت نأ ًايعيبط ناك كلذل . ةعامحجلا ىلإ درفلا نم هجوم ءادتعا - بلاغلا ي - ةع رجلا

 . عمتجملاو درفلا نيب ةقالعلا ةعيبط ىلإ رظنلا فالتخاب ةع رجلا ىلإ ةرظنلا
 ققحتي نأ بحب يئاذلا هنايك نأ ىرتو « درفلا ةيرح ريدقت يت غلابت يا ممألا اماف

 ىلإ بهذت لب « ةعيرملا رمأ ي لهاستلاب ينتكت ال يهف « ليقارعلا هليبس يف فقت نأ نود

 نم مہیلع ضرفي امب « هدارفأ مئارج نع لوثسملا وه عمتجملا نأ ىرتف « كلذ نم دعبأ

 نع ضوعي نأب قحأ وهو « هيلع ينجم مرجملا نأ - اذه ًاعبت  ىرتو . دويقلاو تباوكلا
 ! الع بقاع نا ال هتع رج

 درفلا ةميق نم طحللا ي غلابت يهف . ةيعامحلا مظنلا تاذ ممألا كلذ نم سكعلا ىلعو

 يف ابنأل « هتافلاخمو همئارج ىلع مكحلا ين كلذل ًاعبت وسقتف . لقتسم نایکب هل فرتعت الو

 ! نایک الو هتاذ ي هل ةسادق ال ءيش نم « ةعامحلا وه « سدقم » ءيش ىلع ءادتعا اهرظن

 هيف كسمبو ‹ ضرألا مظن لك نيب هب درفني باقعلاو ةمب رجلا ين يأر هلف مالسإلا امأ
 ريدقت يف فرسي الف - رشبلا ايند ين ققحتت نأ نكع ام ردقب  ةقلطملا ةلادعلا نازيع

 ءباسح ىلع امهنم دحاو حم ليعي الو « درفلا قوقح ريدقت يف فرسي الو « ةعامجلا قوقح

 يضرألا مهعقاو نم ل < سانلا ىلا اب رظنی يلا ةنزاوتملا هترظنل ًاعبت فكلذو ؛ رحخاألا

 مهلك مهاريف « ءامسلا نم < ىلعأ نم مهيلإ رظني لب ‹ ةبراضتملا مهاياوز نم الو « دودحملا

 لحاد يأ ةنماك يهو « ةبعشتملا مهب راسم كردت <« ةلماش ةدحاو ةرظنب « ةدحاو ةظحل يف
 نيلصفنم ةعامجو ًادرف نودبي ال كاذنيحف . ةايحلا عقاو ين ةحيرص لامعأ يهو وأ « ممسفنأ

 . ضعب نع امضعب لصف نكعب ال « ةلخادتم تداقالعو + ةلصتم جئاشو نودبي لب « نلباقتم

 نم ريخلا مبني . كاذو اذه نم ًاجيسن امنإو . اصلاح ًارش الو اصلاح ًاريخ ال ضرألا ودبتو
 ةرظنلا هذه عو ! ةيرشبلا مييس زذ نوکتی امہیلک نمو . ريخلا نم رشلا عبني امك « رشلا

 ‹« تالماعلاو تادابعلا يف : هتاهیج وتو هتاعیرشت لک ي مالسإالا ردصي ةنزاوتملا ةلماشلا ةقيمعلا

 . باقعلاو ةمب رجلا ريدقت ينو ‹ تايداصتقالاو تايعاتجالا يأ

* * * 

 . ليصفتلا نم ءيش ي ذحأنلو
 ةرظنلا هذه نأ اندجو خيراتلا انعبتت اذإو ... ةسدقم درفلا تاذ نوكت ةيدرفلا ممألا ي
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 ديسلا الإ لمشت ڌ ال ‹ قيضلا ديدش قيض قاطن يت ةسادقلا تناکف . يضاملا و اماف . ةثيدح

 < قوقح اه حابت الو باسح اه بسحب ال ء الم بوعشلا تناكو . يطقلا ىلع .لعيسملا

 ىلا ةسادقلا تلقتنا ًاعيشف ًاغيشو . بناج لک نم تامازتلالاو تاجا ولا .ےلع سض رمن امت او

 باحصأ ىلاو « نيدلا لاجر ىلاو « ةقبطك فارشألا ىلإو ٠ ديسلاب ةطيحملا ةيشاحلا

 لاوحألا تريغتف « يومدلاو ام يملسلا « تاروثلا تماق مت . مومعلا هجو ىلع عاطفإللا

 ةسادقلا تلقتنا ىتح « جيردتلاب رطيسي دحا مث « هنايك عيطقاا درتساو . مايالا رم ىلع

 ... تاطلسلا ردصم مم ,ابتعاب هدأ فا ىلا

 ةيعاطقإالا بحاص نم ديسلا ريغت امن إو « نيدبعتسم اولازام سالا تا يف يار ةيعويشللو

 لودلا يت درفلل يداصتقالا نايكلا نأ ق عقاولاو . لالا سار تحاس وا عتصملا بحاص لا

 ةيصخشلا ةيرحلا نكلو . لاومألا سوءر باحصأ ةرطيسل الماك ًاعوضحن عضخل ةيلامسأرلا

 سعت نا يغبني ال يلا ةسادقلا ةج رد ىلإ ء دودحلا حسو يف د د رفلل ةحابم اذه ادع اميف

 ... ةقايللاو بدألا دودح نع تج رخ ولو

 < ءارقلا نع هيفرتلاو ةهكفتلاليبس ىلع ةيلاعلا فحصلا هترقن ًاربخ ركذأ تلز امو

 ‹ تلطعت يكيرمألا سرجنوكلا تاسلج نم ةسلج نأ كلذ : هاتعم يف ةلالدلا غلاب وهو

 رتسي ال امامت ... ةيراع اهتفرش يت تفقو دق سلجملل ةهجاوم ةرامع ين نطقت ةأرما نأل
 لامعا تلطعتو ‹ ةيغاطلا امتنتفب !  نومرتحملا  ءاضعألا لغشناف .. ةتبلا ءيش اهدسج
 لحدت نا س ةسنا اهلعل وا - ةلضافلا ةديسلا « وج ري » سلجملا سيئر ثعب اثير « ةلودلا

 ! ! ماعلا ةسايس يف رظني نأ سلجملل ىنسثيل « يستكت وأ « ةفرشلا نم

 يه ايب « هيف ديقت نأ يغبني ناك يذلا ناديملا ين تحيبأ دق ةيرحلا نأ ىرن اذكهو
 . عيمجلل ةلادعلا ققحي اب دويقلا هيف لّدعت نأ ىرحأ ناك رحخآ ناديم يف ةريطح ةج رد ىلإ ةلولغم

 ي هيلا نوبهذي يذلا ىدملا ريدقت يت سانلا عسوت نأ ةحابالا هذه ةجييتن نم ناكو

 ىلع وأ < نيرخآ دارفأ قوقح ىلع دارفأ يدتعي نأ ةلاحم ال كلذ نم أشنو ؛ مهتيرح قيقحت

 . عيمجلا حلاصم ظفحي يذلا راطإلا هفصوب عمتجملا نايك

 ناك نيح ةصاخو « يدتعملا درفلا ىلع ةبوقحلا عيقوت يف ًامراص ىبضم اميف نوناقلا ناكو

 . ( ةيقيقح ةع رج رمألا ين نكي مل ولو ) عاطملا ديسلا دض عيطقلا دارفأ دحأ نم عقي ءادتعالا

 لودلا دتشت يلا ةديحولا ةع رجلا تراص ی ‹ جيردتلاب فضحت تلظ تابوقعلا نكلو

 اهنم ةيقلخلاو ‹ ىرحألا مئارجلا امأ . لالا سأر ىلع ءادتعالا يه اهتب راحم يف ةيلامسأ لا

 د ىلإ « نم دح ىصقأ لإ اببلع ةبوقعلا قو ٠ ريذاعلا اه لستات تراص اقف ٠ ةصاح

 ! رسيو ةطاسب يف ةلأسملا يبتتتو « نيتملكب » يضاقلا اهحللاعي ةنيه ةفلاخم ًانايحأ اهرابتعا

 ! ةع رجلا ر ربيل يليلحتلا سفنلا ملع لخدت انهو
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 نأ نم صانم ال ەنإا» : ( Texts and Pretexts ( هباتک ين لسکه سودلا لومي

 . « يلخلا مرجملا بناج ىلإ يناسفنلا للحملا فقب

 طب ء لفسالا كردلا ىلإ ةورذلا نم ناسنإالا عم طبهب يسفنلا ليلحتلاف . حيحص اذهو

 سیل < ء مئادلا هماتها عضوف . نيطلا ي ةقراغلا ةرذبلا ىلإ « ةرمخملا ةرهزملا ةقروملا ةرجشلا نم

 ء ةيرطفلا عفاودلا يأ « لامعألا هنع ردصت يذلا عبنملا وه امنإو « ايلعلا هقافآ ين ناسنإلا وه

 ي نأ ناديلا اذه يف هلك هماتها زكري نیح  یسنی للحملاو . ةحماجلا ةيوهشلا ة ةقاطلاو

 . تاوہشلا قالطنا ين ةكحتملا ةوقلا اهنيب نم « ةوہشلا ةقاط ريغ ىرحأ تاقاط ناسنالا

 تالاح ةساردب ًامثاد لكوم وهف . ىرحخأ ةبواز نم اهيلإ رظني هنكلو ؛ ىسني ال وه وأ
 ديقلاو ةحماجلا ةوهشلا نيب بشني يذلا عارصلا نم « تبكلا نم ًأشنت هلهو « يسفنلا ضرما
 هيلع ةرطيسملا ةوقلاب ناسنإالا سبلتي نيح « لحادلا نم وأ ‹ ج راخلا نماملع ضورفملا

 . سحي نأ نود سفنلا لحاد ين اهلمع ىلوتیو <« ؛ جراخلا نم

 _ ظن ةهجو نم - ىريو . ءاضخبلاو ةيهاركلا ةرظن دويقلا هذه ىلا رظني نذإ وهف

 ديفي الف هددبتو « هطاشن لطعتو < ةجعزم ًامالآ هل بست ذإ درفلا اذه قح يف مرج ابن

 . دحاأ هنم

 يعو نود - يلاسفنلا للحملا ذختي « اهب ماتهالاو ‹ ةضيرملا تالاحلا ةبحاصم لوطبو

 . ' لوقعملا نع دئازلاو اهنم يرورضلا للمشي « اهلك دويقلا وحن ًايئادع ًاهاجتا - ًابي رقت هنم

 امهم مرج مرج يناسفتلا للحملا رظن يف وهف « دويقلا ضرفي يذلا وه عمتجملا ناك ذإو
 ! ةفرطتملا لويملاو ةحماحلا تابغرلا مدطصت اليكل دويقلا عضي هنإ لاق امهمو « هفقوم ررب

 لكو . باوص ىلع نوكي ال يلخلا مرجملا بئاج ىلإ هفوقو ين يسفنلا للحملا نكلو

 تاوطخلا حرشب ةع رجا رسقي . رربي الو رسفي مالك عقاولا ي وه ةع رجلا رب ربت ي هلوقي ام
 لفغي لبق نم انلق امك - هنأل « اهرربي ال هنكلو . امثودح ىلإ تدأ يلا ةعباتتملا ةيسفنلا

 كش الو ًأطخلا نمو « هلافغإ ىلإ ليبس ال يملع عقاو يهو « ناسنإلا نايك يف ةطباضلا ةوقلا
 . ةيرشبلا ةايحلا يت هتميق نم نيوهتلا وأ هلافغإ ساسأ ىلع انتاعي رشتو انتاي رظن ميقن نأ

 نم هنم عقو اميف هل ةدارإ ال « ًايسفن ًاضيرم مرج لك رابتعا نم كلذك ًأطخلا ًاشني امك

 . باقع هيلع عقوي نأ نود « هذوذش نم هجالع يغبني < عمتجملا نم هيلع ًاينجم لب « ءادتعا

 نم هيلع بترتي امو هاجت الا اذه هيلع موقي يذلا ساسالا وه ةيسفنلا ةي رجل اب داقتعالاو

 )١( نم يليلحتلا سفنلا ملعو - ديورف ءارو نأ حوضوب يل نيبت دق نكي مل ىلوألا ةحبطلا يف اذه تبتك نيح بعده 
 عمتجملا يف ةع رجلا رشتنتل « ةصاخ ةفصب ةيقلخلا ةع رحلاو « ةع رجلا ري ربتب موقي « ًايبيرخ ًاططخم .
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 لضفلا حجري هيلإو « ناديا اذه يئ ًاراوغم الطب دیورف ناک دقو . نیناوقو تاعیرشت

 . ريطخلا يسفنلا أدبملا اذه ريرقت يت هريغ نم رثكأ

 ىلإ انلصوو ؛ هذوذش بابسأ نم هدقتعن ام انّيبو ‹ دیورف نع لبق نم انملخت دقو
 ‹ ةيرشبلا نم ايلعلا بناوجلل هلافغإو « هتايرظن قيبطت ين هفرطت نأ يهو : ةقيقحبلا هذه رب رق:
 نم تايرظنلا هذه ةميق نم للقي يذلا وه <« ابتفاظن ثولي اب اهريسفت ىلع رارصإلا وأ

 . اهقيبطتل حلاصلا لاجملا ددحيو « ةيملعلا ةهج ولا
 نم اشن دق « يبرغلا يحيسملا عمتجملا يف ةعيرحملا ثعاوب ضعب نأ ين دحأ رباكي امو

 رجحلا ناف .. . رمألا عقاو يت هل رربم ال يذلا تبكلا نمو « ةيحيسم ا ميلاعتلا قيبطت ءوس

 اذه هنع ًاشنب نأ دب ال < سفتلا لخاد ي اهب ساسحإلا ميرحتو « ةيرطف ةعرت لك ىلع

 ةع رجلا ىلإ ًانايحأ يهني يذلا رمدملا عارصلا
 ةروطخلا ديدش رمأ « ةبرج لك لمشت ىتح <« ةيرظنلا هذه قيبطت يف عسوتلا نكلو

 اثني ال ثيدحلا يب رغلا عمتجملا يف مئارجلا نم ريثكف . ةيملعلا قئاقحلل هتبناج نع ًالضف

 لحخاد نم الو عمتجملا نم بيقر كانه دعي ملو ‹ دويقلا تلحنا نا دعب ةصاحخو . تبكلا نع

 هريغ ريثكو < ديورف رظن ي اهلك ةميرجلا ثعبم وهو « يسنجلا طاشنلا مرحي سفنلا
 ‹ دويقلا عزنو ةحابإلا ي ةغلابملا نم لحننملا عمتجملا اذه يف ةمب رجلا أشنت امنا و. نيللحملا نم

 بلاطملا براضتتف « قاطن عسوأ ىلع « هتيتاذ قيقحتب » درف لك ءارغإ ىلإ يدؤي اذه نأل

 . ةمم رلا ثدحعتو <« تابغرلا مدطصتو

 - تبكلا نم ًافوح لفطلا تابغر مامأ زجاوحلا ةماقإ مدع ىلإ ةيب رتلا هجتت نيحو

 زوی ال ًاسدقم ًاقح كلذ يت یریو « دح رحآ ىلإ هتاوش عم درفلا قاسنی نأ ةجیبتلا نوکت

 ‹ نويبي رجتلاو نويليلحتلا سفنلا ء ءاملع مدقتي هتاذ تقولا يو . هقيرط ين فقي نأ دحأل

 ىلإ ناسنإالاب طبہب يذلا ةيسفنلا ةي ربحلا أدب نوداني نيح « لحنملا ماظنلا اذه تار ربع

 . ناويحلا ىوتسم

 < لحنملا يبرغلا عمتجملا موقي « سفنلا ملعو ةيبرتلا ي ئطاخلا ساسألا اذه ىلع

 ٠ عمتجملا امنع ىضاغتيو ‹ موي دعب ًاموي دادزتف « تار ربملا اه مدقت مث ؛ ةع رجلا هيف رشتنتو

 ةلأسم ابنأل « تديرأ ول ىتح عاطتست الو « هتمواقم زوجت ال عقاو رمأ الأ ىلع اهذحأيو

 ! ناطاس اهيلع دحأل سيل ةي ربج
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 هجو ىلع ةيسفن الو « ةيسنج ال ةيداصتقا بابسأ نم ًأشنت ةع. رجلا نأ ىرتف ةيعويشلا امأ

 6 ارجل ا أشنت نأ دب الف ةيداصتقالا ةهج ولا نم نزاوتم ريغ عمتجملا ناك املاط هنأو . مومعلا
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 كلذلو . نيفرتملا ءاينغألا الو « نيدقاحلا ءارقفلا سوفن ين لئاضفلا مايق ىلإ ليبس ال هنأل
 ابتمواقم لدعلا نم سيل هنأو « يعيبط رمأ ةيلامسأرلا دالبلا ين مئارجلا دوجو نأ ىرت يهف

 يداصتقالا ساسألا ءاقب حم اہيلع ءاضقلا ىلإ ليبس ال هنأ امك . الع تابوقعلا ضرف الو

 . ةايحلا يف ةيداصتقالا ةي ربح لاب نونمؤي مهن انيلع رم دقو . نزاوتم ريغ
 وه انلصي ام مظعمو . نيقيلا هجو ىلع اهلك رومالا ملعن ال نحنف « دالبلا لخاد يث اما

 اوناك نإو ‹ تہتتا دق مئارحجلا نا نومعزي مهف لاح يأ ىلعو . مهدصض امإو منم امإ ةياعدلا

 يه ةقرسلا مئارج نا نودصقي مهلعلو ! نوجسلاو مك احلا اوغلا دق ملا دعب اومعزي مف

 بارشاو مالا نم تیافک صخش لکل حی اذ ةقرسلل ًالعف بجوم ال هنإف . تعطقنا يلا

 هنأل ةرشع ةغلاثلا يف يبص ةمك احمي ةرم تاذ تءاج دق رابخألا تناك ناو . ءاسكلاو

 تلاقو . هبيصن نم رکا ردق ىلع لصحيل ‹ نيومتلا داوم ةصاخلا تاقاطبلا ي روزا

 تقلطأ مث « ًادبأ اهلل دوعي الأب يصلا تحصن ةيضاقلا نإ : ربخلا تدروأ يتلا فحصلا

 . هحارس

 ! ةياعد هذه نوكت دق

 امنع تلاق ارو ؛ ةياذ ةميق نأ ىلع قالحألا ىلإ رظنت ال ةيعويشلا نأ مهملا اغنإ
 ۲ بعشلا » دي هيلإ دتمت نأ نم مهذوفن ةيامحل نويلامسارلاو نويعاطقإللا اهعدتبا ءايشأ ابنإ
 ناك امو نويلامسارلاو نويعاطقإلا لوزي نيح طقست امترورض نإف كلذلو ! مورحملا علطتملا

 Î ! ذوفن نم مه
 ةيلاعتملا ةعفرتلا ةيناسن لاب نونمؤي ال مهال « ةمبرج ةيسنجلا ةعبرجلا ين نوري ال مهو

 ي هتيجس ىلع عيطقلا قالطا لا نورطضم هتاذ تقولا ي مملو ناويحلا ىوتسم نع

 مطحت ىلإ ًاموي هجتتف لتكتت نأ اه ًاعنمو « ةتوبكملا ة ةقاطلا نع ًاسيفنت « ةيسنجلا ةلأسملا

 ' ماظنلا

 لابلا دهنتو ءامسلا اه قشنت يتلا ةميرجلا < ةيعويشلا ةلودلا ين ىربكلا ةع رجلا امأ

 هلالا ةصاحخو « نيسدقللا ةطأالا نم دحاول ضرعتلا أ ت يعويشلا ماظنلا داقتنا يهف < اده

 ىسنتو ‹ باقعلا ىلع حصنلا رثؤت يلا ةقرشملا هتمحر يضاقلا ىسني كلذ دنع ! " نينيل

 مه ققحي هنأ حيحصو . « نيالملا » نم بوبحم هنأل ةيامح ىلإ ةجاح يف سيل ماظنلا نأ ًالوأ نويعويشلا معزي (1)
 ريبدت نودب كلرت ول « ةظحل ةيأ يق يدؤب دق ةيدرفلا مهتيرح سانلا بلس نأ يني ال اذه نكلو « ةدكقم ةحلصم

 كلذ ناك ءاوسو . قالحألا ىلع ةظفاحملا ىلإ تدترا دق ايسور نأ ًايناث نومعزيو . هيلع ضاقتنالا ىلإ « نيعم

 ةايحلل اهنع ىنغ ال ةرورض قالخألا نأب حيرص فارتعا لاح يأ ىلع هيفف « بيغرتلل ةياعد ناك وأ احيحص
 . ةيرشبلا

 ! تام نأ دعب نكلو نيلاتس ةمجاهمب ًاريحأ ايسور تحمس (۲)
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 < داصتقالا ةي ربج ةهاعدلا ىسنيو ‹ تناك ًايأ ةوق اهيلع بلغتت ال يذلا ماظنلا ةعانم ةلودلا

 نوضقنيو ... نوناق لك نع ةينغ < ةيتاذ ةقيرطب اهناطلسل ءامسلاو ضرألا عضخت يتلا
 جولث يف هنوفني وأ < ةمحرلا هل اودارأ نإ ةقنشملا ىلإ هب نوعرسيف مثألا مرجملا اذه ىلع ًاعيمج

 ةلودلا نأب « ةيهابم ةرحافم ةيسورلا فحصلا ج رخت ذثدنعو ! باذعلا هل ديرأ اذا ای رییس

 ! ماظنلا ةيامحل ريهطت ةكرحب تماق دق

 ' نوعنصتيو « دترملا ملسملا باقع اهب نودقتني يلا ةأرحجلا ممسفنأ يف نودجب كلذ دعبو

 لصفلا ي انملكت دقو ! ركفلا ةيرح الإ هل ةميرج ال يذلا « نيكسملا » اذه ىلع فطعلا

 نأ ديرأ ينكلو . مالسإلا يف دودحلا نع مالكلا دنع انه اهيلإ دوعنسو « ةدرلا نع قباسلا

 سیل هداقتناو . يمالسإلا ماظنلا يف هل ةسادق ال مك احلا صخش نأ ماقملا اذه ين تبثأ

 مهف يف أطحأ هنأ ىأر اذإ مك احلل دقنلا هجوي نأ ملسم لك ىلع متحم بجاول هنإ لب . ًاعونم

 مك احلا دي ىلع اوذخأي نأ نيملسملا رمأي ملسو هيلع هللا ىلص يبنلاو . اهذيفنت وأ ةعيرشلا

 مكنه اوُملَظ نيذلآ ني ال ةتتف اوقتأو » لوقي هللاو هللا بضخل ةضرع اوناك الإو ملاظلا

 مه اوناک ناو < ملاظلا دي ىلع ذحألا نع اوتكس اذإ ةيلوثسملا ي عيمحلا كرشيف « ةصاحل

 . نوملظي ال مہسفنأ

 . مالسإلا يأ باقعلاو ةع رجلا ىلإ نآلا لقتننو

 ؛ رمخلا برشو « انزلاو « ةقرسلاو لتقلا يه مالسإلا ابيلع بقاعي يتلا ىريكلا من ارا

 ' ثيداحألاو تايآلا هذه ي اهرك ذ درو يتلا يهو . ضرألا يف داسفإلاو ةدرلا مث

 مكيع بيك اونمآ نيذلآ اهبآ ای » . « قحلاب الإ هللا مرح يلا شفنا اولقت الو د « (1)

 فنألاو « نيعلاب نيعلاو < ‹ سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع اتّبتَكو ١ . « ىلتقلا ين صاصقلا

 ًامولظم لق نمو » . « صاصق حورلاو « نسلاب نسلاو < نذألاب نذألاو « فنألاب

 هانلتق هدبع لتق نم » . « اروصنم ناك هنإ لتقلا ي فرسي الف ًاناطلس هيلول انلعج قف

 . ٹیدح « هانیصحخأ هدبع یصحخأ نمو هانعدج هدبع عدج نمو

 . ٠ هللا نم ًالاكن « ابسك اب ءازج امهيدبأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو » (۲)
 نيد يأ ةفأر امهب مك ذحأت الو « ةدلج ةّئام امهنم دحاو لك اودلجاف يئازلاو ةينازلا » (۳)

 . « نينمؤملا نم ةفئاط امهباذع دہشيلو . رحألا مویلاو هاب نونمؤت متنک نإ . هللا

 . جاوزلا يأ ناصح إلا ةلاح يت دلحلاب ال مج رلاب ةنسلا تضقو

 عساو ليصفت هقفلا بتك فو . ةماعلا ةيرظنلا ددصب اننأل دودحلا ايف تلزن يلا ىربكلا مئاربللاب انه انيفتک | )1(

 . دودحلا نود يلا رومألا ي سبحلاو ري زعتلا نأش يق ةصاحلو ¢ ةدارتسالا دي رپ نمل
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 )٤( ثيدح « هودلجاف داع ناف . هودلجاف رمخلا برش نم .

 ‹« داع نإف هعداف مالسإللا نع دترا لجر اأ » . ثيدح « هولتقاف هنید لدب نم » ()
 . ثيدح « هقنع برضاف الإو
 اوبلصي وأ اولّتقب نأ ًاداسف ضرألا يت نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلآ ءازج اع إ » )١(

 . « ضرألا نم اوفني وأ فالخ نم مهلجرأو ميديأ عطقت وأ
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 سپ الو لامعألا هذه نم لمع لك ميرحتب يضقت يلا ةكحلا ين لوأ رظننلو

 . ةيب رغلا تايرظنلا ضعبب قيرطلا يأ رمن نأ ين

 ةع رجلا ناب لوقلا ي : Totem and taboo )ر باتك يف ةصاحخو دیورف حلي

 يرق مفاد كاته ناك اذإ الإ عنج ا ءيشلا نأب كلذ ىلع دمشتسيو ! ةيرشبلل يعيبط هاجت

 . تابوقعلاو زجاوحلا امه تعضو ام ةع رجلا ىلإ ًايوق ًاهاجتا ةيرشبلا ين نأ الولف . ترا لا

 ةلصأتم لب « ةدوجوم ءادتعالا ىلإ ةعزنلاف ! لطاب هب داري قح هنكلو . قح اذهو

 ين ةميدق ةعبدق ةمي رجلا نأ ىلع لديل مدآ ينبا ةصق يوري نآرقلاو . ةيرشبلا قامعأ ي

 سوفنلا

 حبصأ نأب الإ ًاناسنإ حبصي مل وهو . « ناسنإللا » بناوج نم دحاو بناج اذه نكلو
 . ناويحلا نيبو هنيب زيم يذلا ‹ قرشملا رْيخلا رحآلا بناجلا هل

 هاجتالا نأش كلذ يف هنأش « ةيتاذ ةأشن ًأشني ل بناجلا اذه نأ ىلع ديورف رصيو

 . ءادتعالا ىلإ ةلايملا ةيزيرغلا ةقاطلا ىلع عقو يذلا تبكلا ةجيتن امنإو ‹ ريرشلا يمارجإللا

 سحأ دق لوألا ناسنأالا نأب رقأ دق وه ناک نإو ! دیورف عم لدج ين لخدن نأ انه درن الو

 ساسحإالا اذه ضرف يذلا نم : لاؤسلا اذه نم ب رهت هنکلو . اهفرتق ةا يلا ةع رجلا ىلع مدنلاب

 ر زوجي ال أطخ لامعألا نم ًالمع نأب هيلإ ىحوأ يذلا نم ؟ لوألا ناسنإلا ىلع
 . ليصفتلا نم ءيشي نأشلا اذه يٿ ديورف ءارآ « ايلعلا عقلا » لصف يأ شقاننسو

 ا ی در و نا الا لا ا ا ا انه لوقن نأ نم اذه انعنم

 . ةع رجلا ىلإ هجتت دعت مل - اهعومجم يت - ةيناسنإلا نإو « هتأشن يق لوألا ببسلا نكي

 . شوحولاک نولتاقتپ - مھلک ۔ اولبقآ ال ے نآلا  دیق لک نم ارارحأ سانلا كرت ول ھنإو

 . ةع رجلا نم رفنيو مالسلا ىلإ ليم « ليلق وأ ريثك « مهنم بناج ىقبيس امن إو

 امکو , ةقباسلا بتكلاو « نارقلا ين تدرو امك اهتاذ مدآ ينبا ةصق ىلإ دوعن لب

 عانتماو « رحآلا ىلع امهم دحاو ءادتعا تبت اهنا ىرنف « كلذ لبق ممألا صيصاقأ اہتور

 ‹ يتقتل كدي يلإ تطسب نل لاق » : كلذ يت نآرقلا لوقي . ةمب رجلا باكترا نع يناثلا
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 نع عفرتي نم كانه ناك نذإ ىلوألا ةيناسنإلا ذنف . « كلتقأل كيلإ يدي طسابب انآ ام
 . امباكترا نم رفنيو ةع رجلا

 ‹ رْيْخلا هاحأ لتق دق ريرشلا خألا نإ : نولوقيف ةصقلا هذه ىلع ًاقيلغت مہضعب هكفتيو
 ةيرشبلا نإ : لوقت ةهاكفلا عم ًايشنو 1 ريرشلا اذه نم كلذ دعب اهلك ةيرشبلا لسن ءاجف
 ًاطسق دافحألا دحأ ثري دقو « رشلاو ريخلا نم جيزم نذإآ يهف « كاذو اذه لسن نم جيزم
 ! نيسيدقلا نم نوكي وأ « ًامرجم نوكيف كاذ وأ دجلا اذه عابط نم ربك أ

 اهبقعتي هنكلو . ىلوألا اهتأشن يف ةيناسنإلا ثيولتب يبتكي ال وهف . ديورف ىلإ دوعنو
 « ةع رج لك يف ببسلا وه « مألا قشع يأ ‹ بيدوأ بكرم نإ : لوقيف « ةظحللا هذه ىلإ

 ! قالحألاو لئاضفلا هناكم ئشنيو « هتبكيف » بسانملا تقولا يف يصلا هيلع بلغتي مل اذإ
 بلغتت لافطألا نم ىمظعلا ةيبلاغلا نأب رقي وهف ! هلاوقأب هبساحن لاح يأ ىلع نحنو

 نوفرحنيف ‹ كلذ يف نوقفخب نيذلا مه طقف ذاوشلا نأو « ةيعيبط ةقيرطب ةدقعلا هذه ىلع
 . مارجإللا ىلإو .. ةيسفنلاو ةيبصعلا تابارطضالا ىلإ

 نع ذوڏذش اهطاوحأ عيمج يف ةع رحلاو ! نيمرجج نذإ سانلا لك سيل ! هلل دمحلا

 . لوصألا نم ًالصأ تسيلو « ةيوسلا ةقيرطلا
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 ديحولا قيرطلا وه اذهف . اهتمالسو ةعامحللا نمأ ىلع صرحلا دشأ مالسإلا صرحي
 نأ ماظن يأ حسو يت سيلو . ةايحلا ين ةداعسلا نم طسق ريكأ دارفألا عيمعلإب لفكي يذلا
 ‹ اهرارقتساو ةعامحل لا نايك ىلع صرحلا ريغ رحنآ قيیرط نم مہتتین ًامطو مہ داعس دارف الل نمضي

 . دارفألا عومج يه ةعامجلا نأ يهو لبق نم اهانرك ذ يتلا ةيميدبلل ًاعبت

 تکر ٹ ول يدؤتو « عمتجملا نمأ دسفت لامعأ يه مالسإلا اهمرح يتلا مئارعلا لکو

 . سوفنلا يث قلقلاو ىضوفلا ةعاشإو « رومألا بارطضا ىلإ - امنأشو

 < ريخلاب مهيلع دوعت يلا مهامعأ ىلإ نوطشني فيكو <« نينمآ سانلا شيعي فيكف
 ؟ لتقلا ةيرح ًالثم تحيبأ اذإ ‹« مدقتلاو ءاخرلاب اهلك ةيناسنإللا ىلعو

 ‹ ةيخيراتلا ةقيقحلا هذه رك ذ نم سأب الف كلذ عمو . ةيميدبلا كلت نايب ىلإ جاتحن الو
 رخات تارتف تناک ‹ نمالا ايف ضوقتو « بارطضألا ايف داس يتلا تارتفلا لك نا يهو

 بوعشلا يف الإ مدقتت مل « ماع هجوب ةراضحلاو « نونفلاو مولعلا نأو . ةيرشبلا خیرات ي

 لكب هجوتي يذلا درفلا نأل < ةيسقتلا ةهجولا نم يميبط كلذو . رومألا هيف ترقتسا يل

 < نف وا ملع يف هقفنب ام ةقاطلا نم هيدل ىقبي ال « ءادتعالا نم هلهاو هصخش ةيامح ىلإ همه

 زئارغلا نإ : كلذ ين سفنلا ءاملع لوقيو . ةقاطلا نم ًالضف دجو ولو كلذ ىلإ هجتي ال لب
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 ةزيرغ يهو . ىلوألا ةزيرغلا نئمطت نأ دعب الإ « لمعلا ىلإ طشنت ال ةيرطفلا تاعزتلا وأ

 . تاذلا ظفح

 . تارربم ىلإ جاتحت ال ةيميدب لتقلا مي رحتف

 كلما ىلع ءادتعا يهف . ارثأو اررض فحخأ تناك نإو « لتقلا نم ةبيرقف ةقرسلا امأ

 ' تاذلا ظفح ةزيرغل ةيمهألاو بيترتلا ين ةيلات ةيرطف ةعزن ىلع ءادتعا يأ . سفنلا ىلع ال

 لعجت يهف . لتقلا ةحابإ نم برقت ةلاح ىلإ يدؤي باقع نودب ةقرسلا قالطإ نكلو

 هج وپ نا نکع ناک يذلا مهطاشن ددبي كلذو « مهكالمأ ةيامحب لغاش لخش يت سالا

 موقتو ‹ سوفنلا نخطضت نيح ىربكلا ةع رجلا ىلإ يدؤي نأ نكعب هنأ امك . حفان ءيش ىلإ

 ء ةراجتلا ةكرح نأ يه : ىرحلأ ةي رات ةقيقح رك ذ نم ًاضيأ انه س أب الو . تازازحلا اہ

 بلسلا عنتمي و نمألا ابيف دوسي ينلا تارتفلا ين الإ طشنت نكت مل <« ءاوس ةيلاعلاو ةيميلقإلا

 يدوت تناك ام ًريثكف « ةراجتلا ةكرح ىلع يضقت تناك يتلا ىضوفلا تارتف امأ بلاو

 . ضرألا عاقب ىتش ين تاعاجملا ىلا
 نيسحت ىلإ هجتي نأ نکعر ۰ ةيحانلا هذه نم هلاب نفمطبو « هكلم لع كلاما نمأي نوح

 . يترلاو مدقتلا ىلع ةيرشبل زفاوح ربک أ نم اذه ناک دقو . جاتنإلا لاسو

 ' لادج ىلإ جاتحي ال رمأ كلذك ةقرسلا ميرحتف

 هقيرب نمو ‹« لحننملا ب رغلا نم لدجلا يتأيو ؛ انزلا ميرحت نأشب لدحلا رثكي امنإو

 « نيروهبم مهنويع نوحتفيف « قرشلا يف نيلحنلاو نيمررسملا باصعأ دقي يذلا طال

 . ماعطلا ىلع بلكلا باعل ليسب امك « ةيناويحلا ةيحابإلا ىلإ مب اعل ليسيو

 دب ال ياو « قلطنت نأ ديرت يلا ةيزيرغلا مهعفاود سانلا تبكيو « انزلا مرحي اذال

 ٠ عقاولا رمألاب ىضرن ال اذا ؟ اهاتمطح ما زجاوحلا انمقأو < انيبأ مأ انثش < قلطنت نأ

 . تاللا ظفحل بيترتلا يف ةيلاتلا يه سنجلا ةزبرغف . لتقلا دعب انزلا ةمإ رج نع ثدحتن نأ يعيبطلا بيترتلا لعل )۱)

 لدح لا روثي ال ةقرسلاو لتقلا نأل طق اهترحأ ينكلو . يلزانتلا بيترتلا اله عم ةبوقعلا ريرقت يق مالسإللا ىشمت دقو

 . اهب ملسملا تايم دبلا دعب ام ىلإ ء لدج ىلإ جاتحي ام يجر نأ تدرأاف انرلا نأشہ روث امک امہن ًاشب

 نيح هنإو ‹ ةيدرفلا ةيكلملا لواري يذلا يلامأرلا وأ يعاطقإلا عمتجملا ي الإ شنت ال ةقرسلا نإ : نويعويشلا لوقي (۲)

 باتک ي تثدحت دقو . ا ةبوقعلا عضول جاتحن الو تقولا تاذ يف ةقرسلا ةي رج ىغلت ةيدرفلا ةيكلملا ىغلت

 ةصاحل « ء اهتبك الو ابتمواقم يغبني ال ةليصأ ةيرطف ةعزن املأ تبثي اجب ةيدرفلا ةيكلملا نع « مالسإلا لوح تاهبش د

 جلاعي فيك لصفلا اذه يف انه انضرع دقو . دح ىصقأ ىلإ رشلا عنتعب و ريخلا اهنم ققحتي ثيحب اهبيذہت نكعي هنأو

 . ةلماكلا ةلادعلا ققحي اب ةقرسلا رمأ مالسإلا
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 هسفن نيبو هنيب انيف دحاو لك نإ ! ضيغبلا يعاتجالا قافتلا اذه نم الدب « نيلوقعم نوكنو

 امنومرحت هللاب اذا .. اذاملف . بابلألاب ذحأت ةذيذل ةوہش اهنأ فرعي دحاو لكو .. . يهتشي
 ! ؟ نوقفانملا .. نورحأتملا ابيأ

 ينأ بسحأ ينكلو . اهيحاون عيمج نم ةيسنجلا ةلكشملل ًاصاخ الصف اندرفأ دقو
 ‹« سوسلاك ةمألا نايك يت رخنت فيكو « ةيقلخلا ىضوفلا ةجيتن نع ةيافكلا هيف اع تثدحت
 ؛ رمألا رحآ ين ةلاحم ال رهظت اهنكلو لايجأ ةعضب وأ ًاليج ىمى دق ةضيخبلا اهراثآ نأو

 ي راهي امك . ةزيجو ةرتف يف هلك بعشلا نايك ىلع ىضقت ‹ ةرمدم ةك اتف ةروصب رهظتو
 . ساسألا لخلختي نيح لماک تیب ءاتب ةدح-او ةظحأ

 اذه نع ضرألا يف ةمأ ذشت مل . ةدكؤم ةفصب ةقيقحلا هذه تبثت اهلك خيراتلا دهاوشو
 . ءاليدبت هللا ةنسل دج نلو هللا ةن : ةيعييطلا هتاببسم هلا تدأ نيح ريصلا

 ةئراكلا نأ يناردأ نمو : لوقي نأ ًاصخش وعدي يذلا وه رظنلا رصقو هلبلل هناو

 ىلإ ضمألو . عتمتسالف ؟ نيياصملا نيب نم تاذلاب انأ ينبيصت وأ « ليجلا اذه ين ثدحتس
 .. نوكي ام كلذ دعب نكيلو ء طوشلا رحخأ

 اذه يراج نأ « هنيعب دحاو ليج ال « اهلك لايجألا ةايحل لمعي ماظن يأل يغبني امو

 مهرظتنت ةثراكلا نأ لبقتسملا نيعب نيقيلا يأر ىري وهو « مهتاوش سانلل حيبيف « ريطخلا هلبلا

 ! قيرطلا رخآ ين
 Î ! ؟ نوکی یرت ای ماظن ياف لعف ولو
 ٠ هحتتو لعبت نا ةيتاسنإلل حيي وهو ء روطتلاو مدقتلا ي ةايحلا ةنس يراجي فيكو

 دجو ولو هيلإ اليم الو « عافترالل كلذ دعب ًاديصر دج الف « ناويحلا ةذل يأ ابتقاط قتفنت

 ؟ درا

 فیکو ؟ كلذ رربي نم ؟ هبایغ يت دحأ ضرع قرسي نآ دحأل زوج فيك .. . مث

  رعاشملا هذه نإ : نولوقي ما ؟ هدلو ريغ دلوب هيلع سیل دتلاب « بأ فطاوع قرست نأ زوج

 او رظنيلف ؟ رحخأتملا قرشلا يف الإ دجوت ال - قيشعلا نم ةريغلا وأ ‹ ضرعلا ىلع ةريغلا رعاشم

 ىدحإال ةجيتن ‹« رضحتملا برغلا يت ثدحبت يلا لتقلا ثداوحو راحتنالا ثداوح يف

 نيرا ةآلا ةن اكيرمأو ء ةينلا مأ شرف يف . نيتريغلا

 .. نيمرجملل انزلا ةحابإ نوبلطي نيذلا سانلا اذه رمأ بيجعل هنا

 مرحي ًاماظن نأ يردأ تسلو . مالسإلا اهمرحي نأ ًايعيبط ًارمأ ناك دقق رمخلا امأ

 ااف < عقاو رمأ ابنأ ىلع ةلأسمل حات برغلا لود تناك اذإو . اهحيبي نا نکع هس

 ىلع الو دحأ ىلع دتعي مل ولو یتح « هدودح نع جري نیح ریکسلا بقاعت كلذ عم -

 وأ ‹ هینامأو همالاب هیجانب رونلا دومعنضثحم وأ « عراشلا ين ىتلم وهو هرظنم نأل . ءيش
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 . ناسنالا ةماركل ذؤم رظنم .. هنالمتحت هامدق داکت ال حنرتي رثاس

 .. ضرألا مظن لك اهتحابأ ولو « اهحيبيل نكي مل تاذلاب مالسإللا نكلو
 ! تاعبتلا مامأ ةع زهلل نالعإو « ةايحلا عقاو نم بوره اهتقيقح يف رمخلاف
 ناسنإ لكلو  هتالكشمل لولحلا ربدتيو هتايح نوثش ناسنالا هجاوي نأ نم ًالدبف

 هباصعأ ردخت ‹ رمخلا نم سأك ي هلك كلذ نم بره هدجن _ تالكشم ضرألا ىلع
 هيف سیل ًاديدج الع - لايخلا ي هل قلختو « تالكشملا كلت نع هدعبتو « ديور ًاديور

 يهتشي امکو « هنیع ىلع هعنصي ًالاع . نيح ذنم هلاب لغشت تناك يتلا عئاقولا كلت نم ءيش
 حبصأ دق هنأ هل ليغ « هقورع يت يرسن ڌ ةوشن كانهف . دحلا اذه دنع فمي ال رمألا نكلو

 ريكسلا لوقي امك ديدحلا صخشلا اذهو . طاشللاو ةيويحلاب اضايف « ًايح « ًاديدج ًاصخش

 يوتري ال اذكهو . ىرخأ ساک ىلإ ةجاح ين هنأ سحي « هتملکب لبق نم اندہشتسا يذلا
 زجعتو « هيعو دقفي یتح « ةديدج سأك ىلإ هتوہش تدادزا برش املک لب . بارشلا نم
 يذلا ةيرخسلل ربثملا كحصضملا صخشلا كلذ ىلإ ريصيف امهتفيظو ءادأ نع هركفو هباصعأ
 . روقنلاو زازمشالا ريثت يلا ءيقلا تابون هبيصتف «٠ كلذ ىلع ديزي دقو . ليلق ذنم هانفصو

 نيد هنإ . عقاولا نم بورما هركي مالسإلا نإف هلك عقي ال فافسإلا اذه نأ بهو

 هيلا راش يذلا سفنلا داهج وأ ءادعألا داهج ءاوس . داهجو ةبلغ نيد . ةدلاججو ةهجاوم

 ةهجاوم نم برملا عم كلذ نم ءيش رسيتي الو . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيداحأو نآرقلا

 . ضيرملا لايخلاب ذوللاو قئافحلا
 ‹ اهعقاوي الو ةلكشملا نم ب ره نأ دوعتي يذلاو . ةرم نم رثكأ انررك امك ةداع ةايحلاو

 نأ نمقأ وه لب . داهجلل حلصي ال صخش « لايخلا ملاع ين صيخرلا لحلا اذه اهلحيو

 كلتف . طقف لاتقلاو برحلا سيل داهحلاو . ليبس رسيا نم ةمالسلا بلطيو هنع يوزني
 تعقو اذإ ىتح < امل اهدينجتو « اهيلع سفنلا ديوعت ىلإ جاتحت تناك نإو « ةيئانشتسا ةلأسم
 . دادعتسا ىلع ساتلا ناك ةاجف

 هئاسؤربو « هلهأب ناسنإإلا تاقالعف : تالكشملاب ةيلم اهتاذ ملسلا ةايح نكلو
 يعولا ىلإ ةجاح يي كلذ لك <« يښنت ال يلا بلاطملا ةهجاومو « هئالمزو « هيسوؤرمو

 .. ةنارم ىلإ جاتحي ءيش لكو ! لايخلا سئارعو رمخلا سوؤك اهلحت نأ نكعر الو « لماكلا

 نکلو < كنيوكت ةعيبطب زجاع كنأل ال . اميلع نرمتو اهملعتت مل اذإ ةحابسلا عيطتست ال كنإ

 م تنا اذإ اهيطخح ىلع لمعلاو ةلكشملل فوقولا عيطتست ال كلذكو . بردت مل طقف كنال

 كنأل نكلو ء كلذ نع رجعي هتاذ ين كنايك نأل ال « تارمو ةرم كلذ ىلع بردت

 . بيردتلا مدعب هزجعت
 ؛ انعراصمو روعالا ةدلاجم ىلع رداق وه اذإف ةاجف وحصي نأ نمدملا عيطتسي ال انه نمو

"+ 

18 



 . ةابحلا عئاقو ةهجاوم ي همادختسا مدعب لطعتي ةعراصملا زاهج نل

 ةصخشلا هنوئش ين لخدتي نأ دحأل سيلو « درفك هنأش اذه نأ براشلا معزي دقو

 . هأوس ًادحأ يذؤت د ال تماد ام

 . تاطلاغملا نم ريثك لوقلا اذه يو

 اذه ين نإ ليق اذإف . هسفنل اصلاح اكلم سيل هنأل ١ هسفن ءاذيإ يأ ًآرح ًالوأ سيلف
 ًاصلاخ اكلم نوكي نأ ديري درفلا ناک اذا : طيسب كلذ ىلع اندرف يصخشلا هنايك ىلع ءادتعا
 ىلع ظفاحبو « هءاسكو هبارشو هءاذغ هسفنل عنصيو « هلك عمتجملا لزتعي نأ هيلعف هسفنل

 ين شيعي نأ دارأ اذإ امأ ! ءاشي ام كلذ دعب عنصيلو . هددهتي رطخ لك نم هسفن نمأ

 ی ی ن ا یر ررر یر اقرو تم هیف تای نم دیئتسیو ٠ عیتجلا

 ةعامحجلاو . هل ايدؤت يئلا تامدخلا يف « هفرصت تحت وه اهعضو ام ردقب « ةعامحل لا فرصت
 تشاو لتا رق يق قكلو طش دبا فال < ىئ اعيحص هلإ ةجاح ي
 يذلا عمتجملا ىل اع ررضناب دوعی « هتدارا ریغب ب وأ هتداراب ءاوس - درفلا هل ضرعتب ءاذیا لکف

 ٠ هیف شیعب

 .. ىربكلا نكت مل نإ و « ىلوألا ةطلاغملا يه كلت

 ةيرشب ةعزن ديلقتلا ةعزن نأ . عوضولا يف ام رطخأ كلذو < ديلقلاب ىودعلا كانهف

 ديلقت ىلا مئادلا حورتلا اذه هسفن يقف « ًازاتمم درفلا ناك امهمو . ام كاكفلا نكمب ال

 مامأ ةثيسلا ةودقلا عضي هنأ ريكسلا مئارج نم . نايحألا نم ريثك ين يعو ريغب ‹ هری

 ٤ نيرخالا نع لوثسم ريغ هنأ ريكسلا اذه معزي الو نورثك ءافعضلا نم مہيفو « هريغ
 طسو مٹارجلا عضأ نأ يل زوجي ال هنإف ! ءوسلا نم ره هيتأي امع اوعنتمال اوعاش ول مہنأل

 ةموثرجلا عنمأ نأ يلع امنإو ! ضارمألا نم اوجنيلف ةعانم ميدل تناك اذإ : لوقأ مث سانلا

 . هيف ةعانملا يبرأ يذلا تقولا تاذ يت

 هدالوأ تح يف اہہکترپ ةمب رج يأ ملع ولو ‹ ريكسلا ةرسأ ىلع رثألا نوكي ام ًاوسأو

 هيف ىريل ىتح « هدلاو رابكإ ىلإ عزتي لفطلا نإ . نورحآلا هدلجب نأ لبق هسفنب هسفن دلل

 ۽ هسفن لحاد يف هدلاو ةيصخشب سبلتي - هنم يعو ريغ ىلع - وه مث ! هالا هبشی ًانئاک

 ةيرزملا ةئيلا كلت ين هابأ ىري نيح لاحلا نوكي فيكف . هنم ةروص نوک نأ لواحیف

 وهف . رخلاب يهتني نأ نكعب الو « لفطلا سفن ين موقي ًادج ًافينع ًاعارص نإ ؟ ةديهملا ةرفنملا

 ۽ لبق نم نیدحتم اناک نیصخش نیب هسفن لخاد ي لصفيف « هرقتحیو هدلاو نم رفني نآ امإ

 ‹ هٻ ًاسبلتم لظي ن امإو . لیلد هل سیل ًارثاح رح رخالاب يوزنيو ‹ جراخلا لإ امهدحأب يتليف

 ةلحنم شنت نأ امإ يهف « ةلفط تناك اذإف . نایک هل سیل ًالحنم ًاشنیف « هلامعأب ًایدتقم

 دقعلاب باصتو <« جاوزلا نم رفنتف ًاعيمج لاجرلا نم روفنلا اهبيصي وأ < ةطقاس قالحلألا
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 يف اهحضيو مہايح ددبيو « هئانبأ نايك رده ريكسلا نأكف . هيلع ترسق اذإ ةيسفنلا
 . ناطيشلا یک

  هتیناسنا یب ہنیف ‹ هیعو لک دقفي هي نيح نيب راشلا نيب موقت يلا ءاضخغبلاو ةنحاشملا سنن الو

 ىرحا مئارجب يرغت ةعيرج رمخلا برش نإ مث . نطابلا هلقع ي ةنماكلا هتيناويحب جرخيو
 . لاوحألا ضعب ين لتقلاو « انزلا اهمهأ

 ٠ رسيملاو رمخلا ى ءاضذبلاو ةرادعلا مكنيب عقوي نأ ناطيشلا ديري امنإ » : نآرقلا لوقي

 "ملو هيام هللا ىلص لرسرلا لوقيو « ؟ نوم متآ لهف « ةالصلا نعو هلا رک ذ نع مکدصیو

 ةدارال' لطعت ءانثأ < ىرخا رورش نم اہنع دلوتی ال كلذو . « رثابكلا مأ يهف رمخلا اوبنتجا و

 نا ررقي ذإ ةقيقحلا هذه دكؤي يليلحشلا سفنلا ملعو . رومألا نزي يذلا يعولاو <« ةطباضلا

 تلفنتف « جرخب نأ زوج ال ام هلم عنب نطابلا لقعلا بابب فقي يذلا « بيقرلا هردخت رمخللا

 ! « لفغملا » بيقرلا اذه نم ةلفغ ين هيف ةسيبحلا رورشلا
 نوککشتی نیذلاو . خلا .. . نويفألاو شيشحلاك تاردخىملا نم هريغو رمخلا لعف نايسو

 هرکی مالسإلا ماد اه . مالسإالا ةعيبط نونيبتي ال ‹ رظنلا راصق موق الع مالسأالا مکح يف

 ةهجاول ماودلا ىلع هسفن دعيل ‹ هيعو ين ناسنأللا نوکی نأ محیو ٤ عقاولا نم بورما

 ةمرحلا حيرص « مارح  نيح ىلإ ولو - هيعو هباسي ءيش لکف < يلع بلغتلاو تامزألا

 تس رموس هبتک « هاطاعتي نم رعاشم ين نويفألا لعفل قيقد فصو كلذ ين يلرضحيو

 لع برطضم لجر ةلاح فصی ناک . rhe Narrow Corner جرحلا قزأملا ةصق ي موم

 ةهجاوم نم ةيشحخ يت لجرلاو . ايسينودنأو ايلارتسا نيب طيحملا ربعت ةريغص ةيعارش ةنيفس رهف

 ؟ لمعي اذاف . , يغصلا بكرا اذه لثم يف هب لّ هل نکی مو « برطضم جئاه هنأل رحب

 ء هنويلغ جرخأو ةنيفسلا لحاد يف هترمق ىلإ بره . ةقصحاعلا ةهجاوم : م هنأل بره دقل

 ًادیورو ( ! هنونخدی ىصقألا فرشلا ي اوناك دقو ) نحدي ذحأو نويفألا نم ًاردق هيف عضوف

 دهلا زازتهاک ًافيطل ًازازتها ‹ ةفينعلا ةنيفسلا تازه تراص دقف « هفواخبم تأده ًادیور

 . ةقثاف ةردق بستكا دق هنأ هيلإ ليخو . « توكلملا » يف حبسي جيردتلاب ذأ مث ! لفطلاب

 تضرع ول ضرألا تالكشم لك لح ىلع رداق هنأو . ةيركفو ةيبصعو ةيدسج ةردق

 نآلا هلاب لغشي اذاملف . دیری نیح هفرصت تحت یهف . كلت هتردق ىلا نثمطم هنکلو . هيلع

 ابتقوو . امنيحل تالكشملا كرتيلو « لايخلاب نآلا معنيلف ! الك . الك ؟ تالكشملا لحب
 ! ! بمصخلا هركف نم ةدحاو ةحم و « هناتب نم ةدحاو ةراشإ اهلحي فوس

 لطعتو ركفلا لشت يلا ةبوبيغلا هذه مالسإلا حيبي فيكف ! ليطاسملا لايحخ اذكهو

 «تاردخملا ي مالسإلا يآر فرعيل ركف ريك ىلإ ناسنإلا جاتحي ال ؟ عارصلاو ةدلاجملا زاهج
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 ةردقملاو ‹ ةيعاولا ةداراألا بناج ةصاحخو ء سفنلا بناوج لك ةيبرت ىلع صيرحلا وهو
 . تاوهشلاو رعاشملا طبض لع
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 . ضرألا ين داسفإلاو ةدرلا مئارج تيقب

 ايف نأ انه فيضنو . ةيصخشلا ةيرحلا باب يق لحخدت ال ةدرلا نأ لبق نم انيب دقو
 نم للحت دادترالاو . باقع ریغب تکرت ول ‹« یودعلا رطح انزلاو رمخلا يع رجک

 هتاذ تقولا يأ يه يتلا ‹ هبر وحن هتامازتلا نم درف للحتي نأ نكع الو . تامازتلالا
 . عمتجملا ةيقب ىلع ًارطخ نوكي نأ نود < ايف شيعي يتلا ةعالاو هسقن وحن هتامازتلا

 . ةيصخشلا ةيرحلا قاطن يف لدي يدرف ثداح اذه نأ نومعزي نيذلا لايخ عم ًاليلق منلو

 وه هنأ كش نود هل ليم ضيرملا هلايخ نإ ؟ نينمؤملا ةيقب نم دترملا درفلا اذه فقوم ام

 نأ دیر عقاولا ين هنأ ركنيل ‹« هسفن نيبو هنيب اهب موقي ةيلخاد ةطلاغم كلتو ! يدتهملا
 . تاوهشلا فتاه عضخم اديب رع ًاناويح حبصيل <« ةيناسنإلا طباوض نمو قلخلا دويق نم لصنتي

 مهسفنأ نوديقي ‹ نولفغم  نينمؤملا - نيرحألا نأو ‹ يدتهملا وه هنأ معزي نذإ وه

 رونلاب مهرشبيو ! ىدهلا ىلإ مهوعدي وهف 1 ةقيلطلا مهتيناويحب مهعاتمتسا نم دحت تامارتلاب

 ‹ دهج ریبک لا جاتحت ال دويقلا نم قالطنالا ةوعد وأ ‹ رشلا ةوعدل ةباجتسالاو ! ديدجلا

 فا جاتحی يذلا وه عافترالاو يماستلا اعاو . دوعصلا ىلإ هنم طوبملا ىلا برقأ ناسلناالاف

 رمألا يلو نمو « دشري نیح هتاذ ناسنالا نمو « ةلوفطلا ءانثأ ين يب رملا نم . بئآد دهج

 ليوطلا دهحلا اذه دسفيف دترملا اذه يتأيف . طوبملا رطاخمل نوضرعتي نيذلا ءافعضلا نواعيل

 حابي نأ ةيرحلاب نوقدشتملا بلطي فيكف . ةيزيرغلا ةيناويحلا ىلإ سانلاب دتريو « هلك
 لعو « هدحو هناش اذه نا رمخلا براش معزي امك دترملا معزي الو ؟ ديري نمل اذه

 شاقنلل تېقت هت ال ةطسفس هذهف . هرورش نم اونصحتي نأ سالا

 هرطخ اني يتلا مئارملا كلت ء ةيقلخلا مئارلبا نم ًاقيش بكترب نأ دب ال دترما نإ مث
 يعارا ينكلو 1 ةفسلفلاب  دحلا ينإ : كل لوقي نم قدصت الو . لبق نم حمتجملا ىلع

 ىلا هعفد يذلا ليصأللا عفادلا وه قالحخالا دويق نم تالفنالا ناک دقف . قالحالا دعاوق

 نأب صلاخ ناعإو ‹ اترورضب يقيقح عانتقا نع « اهيلع قفاو ولو . نيدلا نم بورما
 . قحلا هنيدو هللا نع هزجحي ًازجاح هسفن يف دجو امل ‹ اهب الإ ققحتت ال ةيناسناللا

 ايتمالس <« ةعامحلا ةمالس ىلع صرحي ماظن نم دحأ عقوتي نلف « رمأ نم نكي امهمو

 . تاناويحلا ةريظح ىلإ اودتري نأ نينمؤملل حيبي نأ « ةيحورلاو ةيركفلاو ةيبصعلاو ةيدسجلا
# ¥ * 

 نع نيملسملا ةنتف اهنم : ةريثك لامعأ اهتحت جردنت ةميرجف ضرألا يف داسفإلا امأ
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 ضرألا يف اہنکمتو اهرارقتساب یھتناو ‹ ةوعدلا ءدب يف ثدحي اذه ناک دقو . مہنید
 ةيبنجألا لودلا البت يلا ريشبتلا تاباصع ىلع - ةينوناقلا ةهجولا نم - قبطنی لازپ ام ناک ناو

 . ةيمالسالا دالبلا ي

 هجو نودب «‹ ةديشرلا ةيمالسإلا ةموكحلا مامأ تابارطضالاو ليقارعلا ةماقإ اهنمو
 يغبنيو . نيملسملا فوفص ي ةنتفلا ةراثإو ‹« مالسإلا مئاعد ضيوقت يه ةثيبخ ةينبو ٠ قح

 ىلع جرب نيح يمالسإلا مك احلا ةضراعم نيبو لمعلا اذه نيب ًامساح ًاقيرفت انه قرفن نأ

 ەددېتيو . هب مايقلا نود هناعإ متي ال « ملسم لك ىلع متحم بجاو ةضراعملا كلتف . هللا ةعب رش

 . هئادأ نع لكن وه اذإ ةرحنآلاو ايندلا يف باذعلا
 ‹ ضرألا يت داسفالا ةر ۲ ينوناقلا فييكتلا » كلذك هيلع قبطني ام مهأ نمو

 نلأتت ةباصع لكف . ضارعألاو حاورألا ىلع ءادتعالاو بلاو بلسلل تاباصعلا ةماقإ

 ةلحخاد ¿ يللخلا داسفلاو ةراعدلا رشن وأ ‹ ليصاحملا بهن وأ قيرطلا عطق وأ لشنلا وأ ةقرسلل

 . ءاعنشلا ةميرحلا هذه ي
 . دارفألا ىلع ددشت امم رثكأ تاباصعلا هذه ىلع ةبوقعلا ددشت نأ ًاقح ناك دقو

 نيذلا نم <« امتمالسو ةعامحلا نمأ ىلع ًارطحخ لقأ هدرفمإ ةميرج بكتري يذلا درفلاف
 ثيحب « مهسفنأ ميظنت ىلع نورداق <« ةعامج مهنوكل مهف . هيف نوننفتيو رشلل نوعمتجب
 ميم ضعبلا ىلإ نودهعي مهف . ريبك ىذأ محلاني نأ نود « رشلا نم ردق ربكأ نوبكتري

 رخالا ضعبلا ىلإ نودهعيو . ةطرشلا متد اذإ برملا نم اونكمتيل « فشكلا لامعأب

 اذكهو ‹ مادص امهنيب حقو اذإ اميلع ءادتعالاو ةطرشلا ةمجاهمو « ةعبرجلا ةسارحل حلستلاب

 بناجلا نم ةبوقعلا نوكت نأ دب الف . مثإلاب نيزتعم نيحجبتم ًاداسف ضرألا ين نوعسي

 هللا عزي : لوقي نامع نإو . نيمرجملا نم هل ريمض ال نم عدتريل « ةيساق ةفينع رحآلا

 . نارقلاب عزي ال ام ناطلسلاب
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 يف دحأ يراعإ الو . اميلع ىدتعملا ةعامجا رظن ةهجو نم ةع. رجا ضرعن انك انه ىلإ

 وأ يب ي عباق انأو ينح نم نإو . اهتمالسو اهنمأ دسفي ام اهسفن ةيامح يق ةعامحلا قح

 ‹ دحأ ءاذيإ ين كرتشأ الو ادحأ يذوأ ال « ةثئيربلا ةعتملا نم حابملا ىلإ وأ يلمع ىلإ فرصنم

 نأ اهلئاسوب ةلودلا ىلعو . عورشملا يكلمو ىلهأو يسفن ىلع لماكلا نانثمطالاب عتمتسأ نأ

 . نانئمطالا اذه يل ققحت
 نوعشيتسي ٠ نيفقثملا » نم ريثك انه مهعباتي « | نيرضحتملا » نويبرغلا نم ًارٹک نکلو

 ةصاحلو ةيناسنإإلا اه مصوت نأ زوج ال ‹ ةيربرب ةيجم انودعيو <« ةيمالسإلا تابوقعلا

 « توما ةعشأو ةينيجوردياالاو ةيرذلا لبانقلاب يعامجإلا كاللا رصع ... ثيدحبلا رصعلا ي
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 !! ءاوس ءايربألاو نيملاظالو <« ءاسنلاو لافطألاو خويشلل

 ‹ درفلا نایک ردہم هنأ مالسإلا اذه يف رخأتلاو ةيرب ربلا تام نإ : كل نولوقي مهو

 عطقت نأ لدعلا نم وأ . نوثشلا طسبأل هدي عطق وأ ‹ هدلجو همحر وأ <« همادعإ لهستسیف

 بارعأل حلصت تناك نإ « ةميرك ةيشحول اهنإ ! فأ . تارت رش لجأ نم لجر دي

 نيرشعلا نرقلا يأ رضحتملا ماعال حلصت اال اهإف ١ يضاملا تاملظ ي ةريزجلا

 تاركسعم نع الو « يك ازاجتو اميشو ريه يتابنق نع نيعفرتلا ةكثاللا كئلوأ لأسن الو

 . فولألاو تام اب سانلا ابيف مدعي يلا ةيونسلا ريهطتلا مئاوقو < دراما جولثلا ي لاقتعالا

 نوكري فيك - بسحف ةيناسنإلا يف ال ةيحيسملا يف مهناوخ  جونزلا نع مهأسن الو

 اوبترا مهن ال « ةربعو ًالاكن رجشلا عوذج ي نوبلصيف < یاو مهقرافت یتح مادقألاب

 ! نونولم مهو « ةايحلا » ةمبرج : امباكنرا ىلع اورصأو <« ةعينش ةمبرج
 . نومأتي الو مهسفنأ نم نولجخ ال نيحجبتملا كئلوأ نأل « كلذ نم ءيش نع لسن ال

 نوصي « ءاوس اهبرغو اهقرش « ضرألا رهظ ىلع ماظن دجوي ال هنإ : محط لوقن اعأإو

 ةمرج ةعامحللا ربتعي يذلا ديحولا ماظنلا وهف . مالسإالا عنصي ام ردقب هتيناسنإو درفلا ةمارك

 عفدت ديهش وهف لتق اذإف « اهلتاقي نأ هل حيبيف « ةايحلا قح هتبلس يه اذإ درفلا قح ي

 ةياعد الو ‹ ريمضلا يأ ًيامأ اذه كرتي ال وهو . هيلع ةيد الف لتقف اذإو « ةيدلا هلهأل

 ةصرع لهأ اأ » : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا لوقي . عيرشتلا نم اهزج هلعجي لب . ةيهفش

 كلذ ىلع مزح نبا بتريو . « ىلاعتو كرابت هللا ةمذ مهنم تئ تئرپ دقف ًاعئاج ؤرما مہیف تاب

 اهلهأ ىلع ةىدلا تمزل ةلحم يف ًاعوج توع ناسنإ يا نأ ررقيف - ءاهقفلا راک نم وهو

 . ( عمتجملا ةلثم ةلودلا ىلع وأ ) ًاعيمج

 تابوقعك موي لك قبطت انآ نوروصتي مہنآل ةيمالسإلا دودحلا نوعشبتسي نويب رغلاو
 ةرزج يمالسرالا حمتجملا يأ نوروصتيف < موی لک مهدالب ي اہوقبطي ا نجسلا

 هذه نأ حقاولا نکلو .. . عطقي كاذو مجري اذهو لتقي اذه : نع اده ال ةلئاه

 دس هيف عقر ال لماکلا ليج يضع اعرو 1 آد ت دات ال ارسقو تده تابوت

 الو « رادلا لهأ اهاري ثيحب كلاصع ىلع , : رمع لوقي امك يهف . سانلا نم دحأ ىلع

 ! ديدبلا ينكي هنإف ‹ كلذ دعب برضلل يعاد

 لب ‹« بسحف ةعامجلا نيب ةععرجلل رظني ال مالسإلا نأ هلك كلذ نم مهأ نكلو

 حقت يذلا درفلا نيعب تقولا تاذ يقو ۔ كلذك الا رظنيف < هقصتنم نم نازيلا كسم

 . ةع رجلا هئم

 ضرفيو « ةع رجلا نم اهسفن ةيامح ين اهقح ررقيف . ةعامحلا نيعب اهيلإ رظني نيح وهف

 <« ةعبرجلا باكترال هعفاودو هتارربم ىريف « درفلا نيعب كلذك رظني < تابوقعلا كلذل
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 عفاودلا لك ةلازإ ىلع لمعيو « ةياعرلاو ريدقتلا نم لماكلا اهقح ايطعيو <« اهب فرتعيف

 دشا هيلع صرحي يذلا طايتحالا اذه مغر ثدح اذإف . ةبوقعلا ضرفي نأ لبق ةلوقعملا

 . ةعبرج كانه نكت ملو دحلا طقس . تارربملا تماق نأ « صرحلا

 . باطخلا نب رمع دهع يق اتعقو « ةقيمع ةلالد امه نيتثداح ىلإ اذه ين دنتسأ انأو

 رضح يذلا وهو . ةعيرشلا قيبطت يف لهاستلا وأ عسوتلاب مني نأ نكم ال تاذلاب رمعو

 : لوقي هدجوف ةديدشلا ضرملا تابون نم ةبون يت مالسلاو ةالصلا هيلع لوسرلا
 ةالصلا هيلع ينلا نإ : رمع لوقيف « ًادبأ هدعب اولضت نل ًاباتك مكل بتكأ باتكب ينوتا »

 . انبسح هللا باتك اندنعو « عجولا هبلغ مالسلاو

 لهاستلاو عسوتلاب مهني نأ نكع الف <« ةعيرشلا ةيفرحب رمع كاسمتسا وه اذه ناك اذإف

 . ةعيرشلا رومأ ي
  عوحإلا ماع - ةدامرلا ماع ين ةقرسلا دح طقسأ هنأ يهف ىلوألا ةئداحلا امأف

 . دودحلا ةماقإ عن ةبش عوجلا

 يأ نب بطاح نبال ًاناملغ نأ يور » : ةثداحلا هذه يه ۽ ةلالدلا يف غلبأ يهو ةيناثلاو

 عطقب تلصلا نب ريثك رمأف « اورقأف ء رمع مهب ىتأاف ء ةنيزم نم لجرل ةقان اوقرس ةعتل
 نإ یتح مہنوعیجتو مہنولمعتست مکن لع ينآ الول ہتلاو ام لاق مث « هدر یو املف . مہیدیأ

 نب بطاح نبال لوقلا هجو مث . مديأ تعطقل « هل لح هيلع هللا مرح ام لكأ ول مهدحأ

 < يلزم اب : لاق مث ! كعجوت ةمارغ كنمرغأل كلذ لعفأ م ذإ هللا نعأو : لاقف ةعتلب يبأ

 هطعأف بهذا » : بطاح نبال رمع لاق . ةئامعبرأب : لاق « ؟ كتقان كنم تديرأ مكب

 . « ةثئامتاغ

 نمضي ىتح « مالسإلا ين ذفنت ال ةبوقعلا نأ يف ةلالدلا ةعطاق « كلتك ةثداحلا هذه

  ةهبشلا ليبس ىلع ولو - تارربلا تماق اذإف . ةعاق ريغ ةمبرحلا تارربم نأ رمألا يلو

 « تاهبشلاب دودحلا اوءعردا » : لوقي يذلا وه ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاو . دحلا طقس

 يدتعي وهو ىتح « درفلا ةلماعم يف هنم دعبأ ىلإ ةمحرلا لصت ال < ًايعيرشت ًادبم كلذ لعجيف

 . اهتنينأمطو ةعامحلا نمأ ىلع
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 فيكو « درقلا سفن يف اهن ةلوقحملا تارربلا ىرنف « ةدحاو ةدحاو مئارجلا ي رظننلو

 . باقعلا هياع ضرفي نأ لبق هرعاشم يف اهمايق مالسإلا ىدافتي

 ةيداصتقا بابسأل عقي اهمظعم اندجو < هلك ماعلا ءاحنأ ين لتقلا مئارج انيصحأ اذا 1

 . ضرعلاب لصتت بابسأل وا



 نيمأتلاو ‹ يعاتجالا لفاكتلا يأدبمب مالسإلا اه طاتحا دقف ةيداصتقالا ةلأسملا امأف
 ېعاټجالا

 مرجملا فرألا دوجو عني ثيحب « ةيعاتجالا ةلادعلا رشنب فلكم مالسإللا يأ رمألا يلوف
 مرحت تاعيرشت هدي ين مالسإللا عضو دقو . رخآ بناج نم رفاکلا نامرحلاو بناج نم
 امک ۔ هنزاوت عمتجملا دقفي يذلا يلامسأرلا مخضتلا اتليسو امو  راكتحالا مرحعتو ابرلا
 تاعيرشتو - بسحف حابرألا نم ال - هتاذ لاملا سأر نم اردق ذحأت يلا ةاكزلا ةيابج متحت

 هلك كلذ دعب هل تلعجو <« ءاينغألا نيب ةلود لاملا نوكي ال ىتح « ثرإلاب ةورثلا تتفت
 هيلع بجوأ امك . رمع لوق دح ىلع « ءارقفلا ىلإ اهدرو ءاينغألا لاومأ لوضف ذحخأ ىح
 ًازجاع ناك اذإف « 'هنم بسكتي ًافيرش المع ةمألا ين درف لكل نأ يف رظني نأ مالسإلا

 .. ةيداصتقالاو ةيعاجالا ةهجولا نم هنمؤي .نأ لال تیب ىلعف بسکلا نع

 ةيعويشلا حعضت يلا ‹ ةيداصتقالا ةلادعلا لا فيضب وهف . مالسإالا وه طقف اذه سیلو

 داصتقالا ةيربج نأ معز ىلع < كلذ دعب رمألا نم اهدي ضفنتو « اهقيقحت يف اهمه لك

 ةياغ ةيداصتقالا ةلادعلا كلت نإ مالسإلا تفضي ! دحأ نم لخدت نود اهلمع لمعت«

 ةيبرت يه كلت : همه اهيلإ يتلي نأ لع الو « ايلع بأديو ‹ ماتهالا دشأ اہب تہی یرحأ

 بولقلا نم ةنيغضلا عنم ٹیحپ نواعتلاو ةفلأالاو بحللا رعاشم ىلع هتلوفط ذنم درقلا

 « كلذ عمو . ءادتعالاو لتقلل ةيداصتقالا تارربلا تفتنا دقف كلذك رمألا ناک اذ اف

 وأ هماعط هدي ي نم لتقي نأ درفلل حيبأ دقف - .طايتحا لك مغر  تارربلا تدجو اذإف

 السالا هقفلا ررقي امك « كالهلا هسقن ىلع فاحخو « هثع هعنم اذإ هيارش

 لب « ةميرجلا نع دعبلاب سانلا بلاطي مث ةم اق ةيعاتجالا ملاظملا كرتي ال نذإ مالسإالاف
 . نيدتعم اونوكي الأ كلذ دعب مهنم بلطيو ًالوآ ملاظملا هذه عنع

 وه رحآ عيرشتب اهمايق مدع مالسإلا نمض دقف ٠ ضرعلاب لصتت يلا بابسألا ام

 نأ درفلا دیوعت ىلع ًادهاج لمعي لب - ءيش لک ي هدهعک كلذب ينتكب الو . انزلا دح

 ةعامحجلا ىلع عفنلاب دوعت يلا ‹ ةلوقعملا ةيعرشلا دودحلا يت اهحامج حبكيو هتاوهش طبضي
 . طوشلا رحنا يت درفلاو

 ةيناويحلا راكنتسا ىلع اوبرت دق هدارفأ نأل ‹ ةليضفلا ىلع اعماق عمتجملا ناك اذإف

 يعيرشت ادبم اذهو , هنم تاتقي ًالمع هل ربدو لاؤسلا نع هاہنف ‹ ملسو هيلع هلا لص لوسرلا لاسی لجر ءاج )١(

 . ةيمالسإالا ةلودلا يق بعشلا وحن مك احلا بجاو نايب ي حي رص
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 يلا تارربملا تفتنا دقف « ضارعألا يتراس ىلع معقوت ةبوقع كانه تناك اذإو « ةيميهلا

 . ضرعلا نع ًاعافد لتقلا ىلإ عفدت

 يداصتقالا نازيملا بارطضاو « فيرشلا بسكلا نع زجعلاو « عوحلا اهعفاودف ةقرسلا ام

 اذه ةافالمل مالسإلا يف رمألا يلو ىلع ضورفملا بجاولا نايب انفلسأ دقو . عمتجملا ين

 دودح يف هلايع توقو هتوق هب بسك يذلا لمعلا دم نأ درف لك نيكمتو ‹ بارطضاللا

 . يكي ال هدحو لمعلا ناك اذإ ةيرورضلا تاقفنلا ةلمكتب بلاطم لاملا تيبو . ةمبرك ةيناسنإ

 لفكتي كلذ دنعف « ًالفط ناك وأ « ةحوخيشلا وأ فعضلا وأ ضرملل ًازجاع درفلا ناك اذاف

 يلا ةيمالسإالا ةيب رتلا ىلإ ةفاضإالاب كلذو . ةعركلا ةايحلل ةمزاللا تاقفنلا عيمجب لالا تيب

 . هللا ناوضر يف ًاعمط <« هللا ليبس ين قافنالا ببحت

 لككتسيل قرسي وأ « لك أيل قرسي عئاج دجو نأ - طايتحالا اذه مغر  ثدح اذإف
 . ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ثيدح صنب دحلا هنع طقس دقف « هتايح لئاسو
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 . جايملا نع فكت الو أدهت ال يتلا « ةحبلملا ةفينعلا ةرطيسملا ةزيرغلا يهف انزلا عفاود امأ
 ىلع درفلا دوعت يلا ةيب رتلا املوأ . هوجو ةدع نم ةزيرغلا هذه رمأ مالسإلا جلاع دقو

 تابارطضالا ىلإ يدؤي اع اہتبکت نأ نود « سنجل ا ةوهش اہنیب نمو ًاعیمج هتاوهش طبض
 اإ هبلق لمحتي نأ نود ةبغرلاب سحي نأ قهارملا ىتفلل حرص اذإف . ةيبصعلاو ةيسفنلا
 هكحت عمتجم داجإب ًايناث اهجلاعيو . باصعألا ىلع حقي يذلا لمحلا نم ًارشك ففخم اذهذ

 امنيسلا الو ةعيلخلا روصلا الو « ةوهشلا نماوك ريثي يذلا جربتلا هيف دجوي الف ء ةليضفلا

 نيدسفملا ضارعألا راج يديأ ىلع برضي امك ؛ ةععرحلا هذه ي كرتشت يلا ةعاذالا الو

 ‹ نونجملا راعسلا ةجرد ىلإ ةزيرغلا زفتست يلا لماوعلا عنم ىلع كلذب لمعيف ؛ ضرألا ي
 ةسيبحلا ةقاطلا نع سفني اع نايتفلاو تايتفلا لغشي وه مث . دايقلأو طبضلا هعم رذعتي ېذلا

 ةياقولا هذه لك نأ ملعي هلعجب ام رشبلا ةعيبط نم كردي مالسإالا نكلو . سيفنتلا نم ًائيش

 يذلا ديحولا يلمعلا جالعلا امه ررقي كلذل وهف . ةزيرغلا ضراوع فيفحم يف الإ حلفت اال

 دح ىلإ « لئاسولا لكب هيلع ضحيو < هيف ريكبتلا ىلإ وعديف . جاوزلا وهو هريغ جالع ال
 ' جاوزلا نع ًاقثاع ةيلاملا هتلاح فقت نم نواعي نأ لالا تيب ىلع ضرفي نأ

 ليصفتلاب تاضارتعالا كلتل تضرع دقو . يلاحلا عمتجملا يت لحلا اذه ةلاحتسا وه ناهذألا ىلإ ردابتي ام لوأ )١(

 نم فرعت ال يتلا تاعمتجملا نع ال ‹ يمالسإلا عمتجملا نع ملكتأ لاح يأ ىلع انأو . ةيسعلا ةلكشملا لصف ي
 . دحلا ايف ماقي نأ نكعب ال يتلاو ء هما الإ مالسالا
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 هذحم ةلوقعملا تارربلا تطقس دقف <« ةيوب رثلاو ةيلمعلا تاطاتحسالا ذس تدجو اذاف
 كلعب الو « هتمواقم راهنت ىتح درفب ءارغإلا فنعي نأ ثدحي دقف هلك كنلد عمو . ةخر راسا

 - هتم رج مغر - هتوهش مامأ فيعضلا درقلا اذپ۔ ةمحر يأف . ةيواملا ي يد ¿ا ب هسفب

 !؟ باقعلا نم تالفإالا ىلع هنواعب ام هتاذ عيرشتلا يف اوكي تأ “ « مظعأ

 تبثلا ةجردبو ء ًالعف ةعيرجلا نورب دوهش ةعبرأ ةداهشب الإ تبلت ال نزلا ةمي رجم نإ

 نیمی نواب متع ٠ تدامش میت دحلاو بس ر ةعبرأ نع اوصقن ول ثب . نیقيلاو

 ! ليصألا مرجملا ىلع اهعيق نم الدب ةبوقعلا مهيلع تعقوو ٠ .ذاكلا خال اي

 نكلو ! ةثحافا لع نيلحنلا عيجشت لاحلا ةي طايتحالا اذه نم دسفلا .زكي ملو

 ءاضرأإ ‹ ةريرج ريغب سانلاب عاقيوال ةليسو ةلأسملا هذه ف بذاكلا البلا دخت الا هب دسم

 ةضيرم داقحأو ء ةيصخش نئاغضل

 'ةعبرج تابثإ ةبوعص ناف مالسإلا رظن يف ةروطخلا غلاب رمأ كلذک هيف يعور امک

 الف . ثودحلا ردان ًارمآ ةيرملا نع غيلبتلا لعجت ‹ اوتبتي مل اذإ نيغلبملا ةبقاعمو < انزلا

 ةرثاك نإف . دوصقملا وه اذهو ؛ هاوفألا اهکو لت او اهعوقو نع نذإ عمثجملا ثدحتي

 ءادتقا - اہ ايتاب سوفنلا ءافعض يرغيو « نيعماسلا ىدل اهرم نوم مارا عوقو نع ثيدحلا

 سانلا عشبتسي ةبوهرم لظت الاف « مهتاعمتجم يف سانلا اهرك ذي ال نيح امأف . ئيسلا لثم اب
 دصقي اذكهو . اهراشتنا نود لوحي ًايبلس ًالثاح اذه فقيف . دحا امیاع مدقی الو اہٹودح

 تارهطتملاو نيرهطحملا بولق لظتو « عامسلاب ةشحافلا عيشت الآ انزلا تابثإ بيعصتب مالسإلا

 يف عقو نم ملسو هيلع هللا ىلص ينلا ىصوأ اذه لفلو . اتقاظنو اهضرت شدن م ع

 . اذكو اذك تعنص لوقيف دوعي ال نأ « دحأ هري ملف هيلع هللا رتسف ةيصعم

 ةراملا نم ةعبرأ هطبضي نأ دح ىلإ هحجيت لصي يذلا حجبتلا ىلع ىلع ةبوقعلا عقوت اعإو

 تابثال تويبلا روستو . نآرقلا رمأب عونمم سسجتلا نأل ء ةراملا نم لوقأو . هتعرر ج ًاسہلتم

 ‹ ضرألا يف نيدسفملل ًاراكوأ اهذاختا ىلع ةينيقيلا نئارقلا موقت نأ الإ كلذك عونم ةعيرجلا

 . اداسف اف كوعسي

 تلوتسا يذلا صخشلا وه سيلف . ةجودزم ةعرج ةقيقحلا ي بكتري حجبتملا اذهو

 عتجملا ديلاقت لكب ئزاملا « رهتسلا ثباعلا وه اإو ماع ردقي ملف ةزيرغلا ةوزن هيلع

 هنع نآرقلا لوقيف ‹« سانلا نم الو هللا نم ةمحرلا قحتسي د ال كلذل وهف « هٻادآو هنیناوقو

 . « هللا نيد يف ةفأر امهب مك ذحأت الو » : ةمرملا ين هتكيرش نعو

<« ةئيلطخلا يف عقي وهو ىتح < ةعامجلا ديلاقت يعارب يذلا « رتسم مرجملا امأ
 لقأ وهف 

 . ةثيسلا ةودقلاب ىودعلا رطح كانه نوكي الف < عيش نل هتيرج نأل عمتجملا ىلع ًاورض

 ‹ حلصيو بوتي نأ امإف . فاطم ةيابن ين هرظتتب ةرخألا باذعلو ها بسقل كرم ر
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 تحت ًاموي عقيف « هتيناويحل ةيدوبع ديزيف « هيغ يأ رمتسي نأ امإو « هل رفغي نأ هللا ىسعف

 . باذعلا ةلئاط

 . ةثيطخلا يف نوعقي انايحأ نيجورتملا نكلو . نيقهارملا نابشلا نم بازعلا نيب كلذ
 وه اذه ناكو . ةعيرجلل ًاعفاد نودجم اودوعي ملف ممنصحأ دق جاوزلا نأ موهفملا ناك دقو

 نإف كلذ عمو . دلجلا درج ال توملا ىتح مجرلا اهلعجو مهيلع ةبوقعلا ديدشت ين ببسلا

 .. ةلوقعملا تارربملا عيمج دفنتست ىتح ةجوزلا وأ جوزلا ىلع ررقت مل ةيساقلا ةبوقعلا كلت
 . ناجوزتم امہ مغر

 دق وأ . ةدحاو ةج وز اميفكت ال ةفينع ةذاش ةيسنج ةقاط نوكت دق جوزلا دنع تارربملا هذهف

 ددعت اعيرشت ناك دقو . ةبولطملا ةنيكسلا ثدحي اب لاصتالا لعجت ال ةجوزلل ًاهرك نوكت

 تلمتشا يللا ىرحخألا تارربلا عم « ةهجولا هذه نم اميلإ ًاروظنم قالطلا ةحابإو تاجوزا

 اهرذع نوكي دقف ةجوزلا امأف . ةذاشلا « ئراوطلا » تالاح ةهجاومل عيرشتلا ةككح اهيلع

 عتمتست ال ثيحب هل ةهراك نوكت وأ ةيسنحلا اهنبغر عابشإ نع زجاع اهجوز نأ كلذك

 . هيلع لصحتو قالطلا بلطت نأ امل ناحيبت ناتلاح اهو . هب لاصتالاب

 . هتعانش يق مرحلا فاكت ةيساق ةبوقعب رجرلا الإ ىقبي الو ‹« تارربملا طقست اذكهو
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 نذإ نيبراشلا لأسدلف ! ةميلس ةرطف هل صخش الإ هجتي فيك ىرأ تسلف رمخلا امأ

 ! مہتمارکو مہسفن اوسنی یتح اہیلع نوّبکنیف ‹ اہب مہیرغی يذلا ام
 نكلو . ًاقالطناو ةوشن سأيلا ةملظي نولدبتسيو < ايندلا موم اهيف نوقرغي مہنإ نولوقي

 مه حابصلا يت اهعيتيو < راودلاو رامخلا امبقعي ينا ةوشنلا ةميق امو ؟ نولوقي ام حيحصأ

 ؟ دشأ وأ سمألاب ناك اک هتملظب اهلك ةايحلا ىشغي دوسأ
 . هيف نزاو ال يذلا برطضملا عمتجملا ءاودأ نم رمخلاف « لاح يأ ىلع

 جاتحيف ‹ هيلع مئادلا بابكنالاو ‹ عاتملا ةرثكب سحلا دلبي روصقلا يف رجافلا فرتلاف

 . دوقفملا هطاشن نم ًائيش ديعتسيل « ةيعانص تاطشنم ىلإ ديلبلا سحلا اذه
 رحألا وه جاتحيف < دوکر لاو مأسلا ىلع ثعبي ‹ نوفرتملا هيف ايحي يذلا هفاتلا غارفلاو

 . شيعي هنأ سحيف « ددجتي هنأ امبحاصل ليخت « ةيعانص « تاجهبم » ىلإ

 . روجفلا يق ةقراغ تماد ام « رمخلا يف | ةقراغ.ًامناد روصقلا ايحبت اذكهو

 ریو هلق هرس لکا + نورس توگه رخآ باج نم مرحلا بمشلا

 .. ىسنيل « تابيغملا » نم اهريغ وأ رمخلا ين برهما سمتلي كلذلو ؛ هتايح عقاولا

 . ديدج نم ملا داع حابصلا لبقأ اذإف < ليلا نم ًافرط صيغنتلاو تبكلاو ملا

 رع ام ىسقأ يه لطعتلا ةلاحف . نولطعتملا لامعلا مه رمخلا ىلع ًالابقإ سانلا دشأو
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 اذه ىسنيل رمخلا ىلع هنامدإ دتشي كلذل . بسحف ةيلاملا ال ‹« ةيسفنلا ةيحانلا نم لماعلا ىلع

 تقولا ي يهو « عاونألا ًأادرأ برشي وهف « ًامدعم ًاريقف ناك ذإو . هيف شيعي يذلا زجعلا
 . ريكفثلا لش ىلع اهردقأ هتاذ

 . تاقبطلا نيب قراوفلا هيف دتشت عمت لك ىرحألا تاردخملاو رمخلا مزالت اذكهو

 ء ةبراقتم ةفيظو اهنم لك يف يدؤتو تاعمتجملا لك يت مويلا دجوت انآ ظحالملا نكلو

 . ريسفتلا ىلع يصعتسي ال كلذ نكلو ... نامزلا نم ًانيح ئيسلا عقاولا نم برملا يه
 نع حفتري الو ‹« حورلاب نمؤي ال يذلا يداملا برغلا نع تردص امك « ةثيدحملا ةيندملاف

 نأ نكمب ناك يذلا يحورلا هيفرتلا ايف سيلو . باصعألا ىلع لمحلا ةليقث ةيندم « ةدامل

 « يعانص هفرم نم نذإ دب الف . رانلا لاوط ييصعلا دهجلا وأ « ينضملا يدسجلا دهجلا ضوعي

 يلا ءاصلا ةلآلا . ةدحاولا ةريتولا تاذ ةدماحلا ةلآلا ةباك نع ًاديعب ‹ قرشملا وحلا اذه قلخ

 تاموكحلا بتاكم يت ةلمملا ةسلجلا نع أديعبو . ريمضلا اهيلإ حاتري الو « سفتلا الإ سنأت ال

 . بيگک تماص لمع ي راہنلا نم ةلواطتم تاعاس « تاکر شلاو

 ٠ ةيندملا» باكر يف اعاد ريست « ىرحألا ةيقلخلا دسافملا لكو « رمخلا نأ ظحول دقو

 . ديدج ناديم ىلإ اهرورش تلصو اهيح ‹ ةيبروألا
 ‹ رمخلا برش ىلع نييبروألا ربجأ يذلا وه ايروأ ي سراقلا دربلا نإ : لاق ناکو

 ؛ عزلا اذه ىلع درلاب ليفك < ‹ اكيرمأ يف ةرارحلا ةديدش قطانم يف رمخلا برش راشتنا نكلو

 نوسحي ال كلذ حمو « رمخلا نوبرشي ال ابروأ دالب دربأ ين موق دوجو ًاضيأ هيلع دري امك

 . مہتیویحو مهطاشن ي صقنب
 دولا حور ريغ ىلع هتاقالع مايقل ٤ يدامل برغلا هب مستي يذلا ءافحللا نأ ةقيقحلا امتإو

 ةدماحجلا ةرشقلا هذه بيذي « يعانص « نيلم » ىلإ جاتحي « خيراتلا نم ةليوط تارتف يناسنإلا

 . ماكرلا تحت رومطملا يناسنإلا رارقلا ىلإ لصيو 1 شيعلا ةمقل ىلع عارصلا انك يلا

 ةقيمعو « حطسلا ىلع ةحفاط ¢ ةرضاح اعاد هتیناسناف يمالسإلا وأ يفرشلا حمتجملا ام

 نم ًابوره وأ « روصقلا ىلع مخملا للملا نم ًابوره الإ رمخلا ىلإ ًاجلي ال وهف . ريمضلا يف
 تلاز امو « ةلواطتم ًادامآ « لاملاو مكحلا ةسايس ين بوعشلا هيناعت تلظ يذلا ئيسلا عقاولا

 . هيلاعت مويلا ىتح

 . لالتحالا ىلإ حنج املک عمتجملا ىلإ نزاوتلا ةداعإب فلكم حيحصلا يمالسإلا ماظتلاو

 . ريقفلا بعشلا نم وأ ‹ نيغرافلا روصقلا ناكس نم ءاوس « نيلطعتملل لمع داجماب فلكمو

 . . لمملا غارفلاو ةيساقلا ةجاحلا يتنت كلذبو

 ادحا لعجت ال ‹ فطاعتو محارت نم بولقلا يف هثبت اع < كلذك ةيمالسأللا ةيب رتلاو

 نيرخألا فطع نم هلاتي نأ نود < عقاولا نم بورما ىلإ هثجلت يتلا ةجردلا ىلإ ما هبکری
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 جل اعي مالسإالاف كلذ قوفو . ءاجرلاو علطتلاو رشبلا ىلا هدریو <« هنع ففح ام مېتمحرو

 لغشت نأ بحتسي ال ناك نإو « ةدابعلا اثعبت يتلا ةيحورلا ة ةقارشٍرلاب اهمهجو ةايحلا ةوفج

 يف دهاجملا نمؤملل بجاولا وحصلا نع الو ‹ هنم قزتري يذلا هلمع نع ًادحأ ةدابعلا

 . هللا لبس

 ىلإ ةيدسج وأ ةيسفن ةلاح هئجلت نم - طايتحا لك مغر  دجوي نيحف كلذ عمو
 رهجلا ىلع بقاعي امنإو ‹ ابرش درجت ىلع - ايندلا ةايحلا يل  بقاعي ال وهف ‹« رمخلا برش
 ةودقلاب يدعت اال . بارشلا ىلإ ةقابضم ىرحأ ةعرج كلتو . سانلا هاري ثيحب كلذب
 . راتهتسالاب يرغتو ةئيسلا

 م اذإ هنأ عقاولاو . هللا يلا بتی ٤ اذا < ةرحخألا باذع هبسحف « رتسثملا براشلا ام

 ةيابنلا ين لصيف ‹ هسفن طبضي نأ عيطتسي ال نمدملاو « نامدإلا ىلإ لصي فوسف « بتي
 . باقعلا بجوت يلا ةينالعلا ىلإ

 ! تارربم نع هل ثحبأ فيك يردأ تسلف دترملا امأ
 لك يقو ههلإ يف كشيف « درفلا باتنت كشلا نم ةبون اهنإ : ٍلوقأ نأ عيطتسأ ام ةياغ

 ىلإ يدؤي يسفن للخ وأ . ةتوقوم وأ ةماد « ةيسفن ةمزأ املأ يأ ! هسفن ىتح « هلوح ام

 ‹ دويقلا نم تالفنالا ي ةبغرلا ناف الإو . نظلا اًنسحأ اذإ ًاعبط اذه . ريكفتلا ين للح

 . دوصقم ريغ وأ ناك ًادوصقم « يركفقلا لياحتلا اذه ءارو اعاد ةنماك
 ‹ هللا ىلإ ةنينأمطلا مهسوفن ي عبطيو « ناعإلا ىلع هدارفأ يبري يمالسإلا عمتجملاو

 ‹ ءاجرلاو بحلا نم ةقيثو ةلص برلاو دبعلا نيب دقعيو ؛ ةلكشم لك يف اعاد هيلا هجوتلاو

 هيلع هللا للص لوسرلا نإ مث . نيككشتملا سوفن يف روت يلا ةيحورلا تامزألا اهعم يتنت

 . ةبوقعلا عيقوت لبق ةحيصنلا ىلإ وعدي ملسو

 باقعلا هلاني ال « عمتجملا ي اهعيذي الو هسفنل هراكفأ يتبي يذلا دترملاف اح يأ ىلعو

 رهجلا ىلع اعاد عمتجملا بقاعي امنإو . هب فرعي نل آدحأ نأ وه « طيسب ببسل « ايندلا ي

 . ةياهنلا ي عمتجملا ناكرأ ضوقي رطخ وهو « ىودعلا رطح هيف نأل « ةميرحلاب
 . نيرفاكلل ةرخألا باذعف الإو . هيلع هللا بوتيف . يدتمف دوعي دقف « رتتسملا دترملا امأ

 ابيبكترم نأ اميلع ديزي امنإو « اهلك ةقباسلا مئارحلا عومجم وه ضرألا ين داسفإلاو
 امياع ردقي ال رشلا نم « تايمك » ىلع ردقت « ةعمتجم تاباصع لب « نيقرفتم ًادارفأ اوسيل

 . هدرفع صخش

 دج ال يذلا ‹ لتخملا عمتجملا يف الإ ضرألا يت داسفإلل تارربملا موقت نأ نكم الو
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 . فيرشلا لمعلا ىلع يزجملا بسكلا وأ « فيرشلا لمعلا سانلا هيف
 اذإ اب لاعبو ‹ عوقولا نم ةلاحلا كلت عنمب نأب فلكم قحلا يمالسإللا عمتجملاو

 لع باقعلا قحيو ‹« تارريلا دجوت الل لئدنعف ؛ عمتجملا ىلإ نزاوتلا ةداعاب « تعقو

 . نيدسفملا

 ¥ # ا

 . باقعلاو ةعبرحلا ىلإ مالسإالا ةرظن كلتف دعبو

 ام ةنينأمطلا هذه عضتو <« اهنايكل ةمزاللا ةنينأمطلا ين ةعامالا قح يعارت ذإ يهو
 هيلع ةبوقعلا قتبطت الو . درفلا سفن ي ةميرجلا عفاود نع لفخت ال « تاعيرشت نم اهلفكي

 ةيداصتقالا عفاودلا الكب فرتعت يهو . هروعش يف ةع اق ريغ تارربملا هذه نأ ًالوأ نمضت ىتح

 ىلع ديزي امب برغلا ين نوقدشتملا امب قدشتي نأ لبق كلذو « ةمبرجلل ةيسفنلا عفاودلاو
 ! ماع فلا

 هقح قح يذ لك يطعتو « هفصتنم نم نازيلا كسمت يتلا ‹ ةقلطملا ةلادعلا هذه نيأف
 يلا ةيئزجلا ةاادعلا نم وأ « مالسإإلا ىلع نيصرختملا تاصرخت نم < طارفإ الو طي رفت ریغب

 ؟ مازقألا اهيلإ ىدتها

 اعيمج نيمرجملا نإ لوقيل ةيليلحتلا ةيسفنلا سرادملا عم فرطتب ال داسال نأ ًاقح

 عمتجملا هجوي هنكلو . ذوذش نم ميف هثدحأ ام ىلع قاعي نأ ممتجملل زوجي ال ىضرم

 . يسفنلا ذوذشلا مايقب حمست ال ةلاح ىلإ - ةيحورلاو ةيسفنلاو ةيداصتقالا لئاسولا لکب -

 دهنلا ناک أ هثودح نع یدحم ال رمآ وهو « ةردان ةذاش تالاح كلذ دعب تيقب اذاف

 بكترٿ نيح « ذوذشلا اذه ثادحإ يآ ةلارتش ثا يأ كرتشب , ¿ل يذلا ءيربلا بنذ اف « لوذبما

 نم ذاشلا صخشلا اذه فخ يلا تابوقعلا عضن نأ يضقيل لدعلا نإ ؟ ةعيرجلا هقح ي

 يضقي ثيحب ًافينع ذوذشلا ناك اذإف . اہیلع مدقي نأ لبق تارم رکقیف < ةمررحملا باكترا

 ىلع الإ ماقي ال دحلا نأل « هسفن ءاقلت نم دحلا طقس دقف ‹ ةدارإلا ىلع الماك ءاضق

 . لوثسملا صخشلا
 ثدحي ام ةياغف « ةيلوثسملا اميف عقتو « ةدارإلا ىلع يضقت ةت ال يلا ةفيفخلا تالاحلا امأ

 ‹ تاءارجإالا نم عقي نأ نكعب ام فحأ كلذو . باقعلا نم ًافوخ ةع رحل ا عزاون «تبك» وه اهيف

 حلصي اب عيمجلا جالع ىلع لمعي لاح يأ ىلع مالسإلاو . ءايربألا ةمالس ىلع ًاصرح
 . ناكمإالا ي اذه ناك املك « لعفلاب عقت نأ لبق ةع رجلا عفاود اهنم جرختسيو « مهسوفن

 ًاءوحمل ضرألا تاعمتغ لقأ وه حيحصلا يمالسالا حمتجلمل لاف رم نم نکي امهمو

 . ملسلا اهعضو ىلع ةيناسنإالا سفنلا ءانب ىلع ًاصرح اهدشأ هنأل « ةبوقعلا ىلإ
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 ... 'ةلكشم سنجلا

 . هتاذب هساسحإ دعب « درفلا سفن يأ رطخت يلا سيساحألا فنعأ وه يسحلا ساسحإلاف
 سنجلاف « ةلتاقلا تاجافملاو ةرساكلا شوحولا نم « هتاذ ىلع ًانثمطم ناسنإلا ناك املاطو
 ةايحلا براسم يف < رعشي ال وأ رعشي ثيح نم هل ةهجوملا ‹ هنايك ىلع ةرطيسملا ةوقلا وه

 اههجويو ةيرشبلا ةقاطلا بعوتسي « ىلعأ فده ةايحلل نكي م ام « ةجرعتملا امتاقرطو ةفلتخلملا

 . لدعلاو قحلا ةماقإ ليبس ين داهجلا ىلإو <« ايلعلا قلا ىلإ
 ةراثتسا ىلع ثعبأ مهك المأو مهحاورأ ىلع سانلا نمۇئ يلا تابندلا تناك كلذل

 نأ نم « نهذلا ىلإ ردابتي دق ام سكع ىلع « ةايحلا يف هقاطن عيسوتو يسنجلا لماعلا

 نيب اته فرفن نأ يغبني ناک نإو . ةيسنحلا ةلأسملاب ًاماتها دشا < نيئادبلا وأ نيشحوتملا

 قاطنلاو قيضلا لاجملا عم ‹ اهنيب نم ةيسحلاو « اهلك ملوش نويئادبلا هب سرام, يذلا فنعلا
 نيرضحتملا دنع لومشلاو ةعسلا حم لمعلا بيدها نيبو « دودحلا

 مقت نأ نود : شيملا لئاسو ريسيتو فرآلا ىلإ حنج ةيندم لك تناك ًاضيأ فكلذلو

 ‹ لغاشلا لغشلا هلعجتل ىتح « يسنجلا روعشلل ةراثتسا دشأ « هليبس ين دهاجت ىلعأ ًافده ةايحلل

 يف قفنت ال يلا ةروحذم ا ةقاطلاو ريثولا شارفلاو روفوملا ماعطلا ريثأتب ال « مقملا دعقملا مملاو
 بلاطم لك ءاضق دعب فلختي يذلا لثاملا يروعشلا غارفلا دسل كلذك لب « بسحف ءيش

 . ليبس رسي نم شيعلا
 . "نآ يف ررضو ةرورض هنأ سنجلا ين ةلكشملاو

 نم ليج يف فقي ال يذلا ‹ مئادلا جوازتلاب الإ رمتست : نأ نكمب ال ةايحلا نأل ةرورض

 سنحلا بلط ىلع هلمحي ام ليج لك ي درف لك سفن يف نوكي نأ نذإ دب الف . لايجألا
 اذه نوكي نأ دب الو . ضرألا هجو رمعي يذلا ديدحلا لسنلا جرو < جوارتلا منيل رحآلا

 يأل ةبسنلاب « ةلكشم » ةملكم ادختسا نأ ( ةيمالسالا ةيبرتلا جهنم نم يناثلا ءزحلا ين ر دعب اميف يل رطح (۲) (۱)
 مجنت اإ ء هتاذ يف يرطفلا عفادلا نم مجنت ال ١ « ةلكشملا » نأو . باوصلا نع ديعب رمأ ةيرطفلا عفاودلا نم عفاد

 دجوت نلف ملسم عمتجم يف ًاحيحص ًاقيبطت ةيمالسإلا ةيب رتلا جهلم قبطي نيح هنأو . عفاودلا كلتل دسافلا هيج وتلا نم

 . ( يناثلا عزا « ةيمالسالا ةيب رتلا جهنم حجار ) ! ةيسنج « ةلكشم »
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 هتثدح ولو ‹ هنم تالفإلا نم درقلا نكمتي ال ثيحب حاحلإالاو فنحلا نم عفادلا

 ! تالفالاب
 ةبترم ىلإ ناسنإلا طوبه ىلإ يدؤت حلما عفادلا اذمل ةلماكلا ةباجتسالا نآأل ررضو

 عفترت ال ‹ ةزيرغ ةوشنو دسج ةرورض نوكت نأ ىلإ اب يهتنت ذإ اهلك ةايحلا دسفتو « ناويحلا
 ةراضحلا راهنتو عمتجملا مطحتي كلذبو . عيفر نف الو « يناسنإ روعش الو « ايلع ةركف ىلإ

 . راوبلا ىلإ ءيش لك يهتنيو

 ! ةيناسنإلا ةمهم وه نيضقاتتلا نيذه نيب قيفوتلاو
 ‹ ةمهملا تع اذإ ىتح <« يسنجلا طاشنلل ةنيعم مساوم ظنت ةزي رخلا موقت ناويحلا ماع يف

 ‹ ةيسنج ةلواحم لك نع امهالك ىثنألاو رك ذلا حاص ) ةمداقلا لايجألا روذب تانالا تلمحو

 . ناويحلا ةداراب اهدییقتو اهطبض نم ال ‹ ةبغرلا دوجو مدع نم ًأشني ًامايص

 اذه ًاحلاص ًامسوم هدنع اھلک مايألا تراصو « ديقلا اذه نم ررحت دقف ناسناللا ام

 ! ةاحلا ةنس كلتف « ةعبت اعاد موقت ةيرحلا لباقم يو . طاشنل

 « اهطبضو ةيسنجلا هرعاشم مظنتب هسفن ناسنإلا موقي نأ يضعقت ةعبتلا ههو
 . ةعامح وأ ًادرف ررضلاإ هيلع دوعت الو « ةموسرملا اهفادهأ ىقحەت

 ًاعفترم نوکی نلف . يقرلا ملس ي هعافترا ىدم 'نوكي ةمهملا هذه يف هقيفوت ردق ىلعو

 فقت ال يلا 1 ىرحألا ةأابحلا فادهأ ىلإ حصي نأ نود ةيسنجلا هتاذلم يي قرغأ وه اڏا

 . عافترالاو نيسحتلا ىلإ اعاد ,فدہت لہ < ضرألا هجو ىلع اهرارمتسا درج دنع

 هحورب یماستیو رهطتیل « سنحلا عفاد لمه وه اذإ ةيقيقحلا ةعفرلا ًاعفترم نوكي نلو

 هبيصي امع ًالضف ‹ ةايحلل ليصأ ضرغ قيرط ين فقي كلذب هنأل . ضرألا تارورض نع

 . قاهراو تبک نم وه

 نيب . ةنيابتلا تاعزتلاو ةفلتخملا بلاطملا نيب نزاوتلا ىلإ لصي نيح ًاقح عفتري امنإو

 فرعت ال يلا ءامسلا ةحسفو « دودحملا ضرألا حقاو نی حورلا ةقالطناو دسحلا طخ

 . دودحبلا

 . تاعزتلا فلتخم نيب نزاوتلل ةعاد ةلواحم ىلعألا اهقفأ يت اهلك ةايحلاو

 دقو الإ درف اهيلإ لصي ال ةيقشم ةلواحم يهف . ةقيفر ةلهس ةلواحم اهنأ دحأ معزي امو

 ! عومدلاو ءامدلا اپيف لذي نأ جاتحپ دقو . هتحار نمو هدهج نم لذب

 ةداعس . زايتمالاو ةعفرلاب روعشلا ةداعس ... مالالا هذه لالح نم هتداعس دج هنکلو

 ىلإ ةيباكلا ةملظلا نم تالفنالاو < ةقهرملا ةرورضلا دويق نم ةظحل قالطنالا ىلع ةردقلا

 روتلا ةقارشإ
 ؟ مالآلا نم ًاولح ةاحلا تناک یتمو
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 قلقلا اهبوشي ال ةلماك ةداعس سفنلا حنم « دسجلا تابغر عم لماكلا قالطنالا نأ ول

 كلذك سيل هنكلو ! طوبملا يف نيبغارلا ةوعد يف قطنملا نم ءيش كانه ناكل « باذعلاو

 .. باصعألاو دسجلا ءاقش ىلإ يدؤيو ةمنادلا ةفهللا ثعبي وهف « عقاولا ي
 ! ریقح ءاقش هنکلو

 لفسألا هكرد يف وهف . هتداعسو هؤاقش نوکی « يترلا ملس يف ناسنإلا نام ردق ىلعو
 ! ةضوعب حانج نزت ال يلا ةريقحلا تاهافتلاب ىقشيو « ماعنالا عتمتت امك عتمتب

 كلذك دعسيو « ءايحأالاو ةايحلا ين ثبنملا رشلا داهج ين ىقشي هقافا ىلعا يت وهو

 . راصتنالا ةذلب

 ىلع صرحن ىرت اي مالعف ‹ ةداعسلا نم ردق لباقم ي « دب ءاقشلا نم نكي مل اذإف

 !؟ ریقح ےعن لباقم ي رقحلا ءاقشلا

 هذه هماټها هجوپ ناک دقف « دیورف رکذ نم صضانم الف سنحلا نع ثدحقن نیحو
 ”Three Contributions ola ان اشب صاح ًاباتک فلا دقو ! ذوذشلاو ةغلايملا ةجرد ىلإ ةلأسملا

to the Sexual Theoryهنأل « ةيسنحلا ةزبرغلا لوح رودت ىرحخألا هبتک لک نکلو «  

 . ءانشتسا الب اهعيمج ةيرشبلا رعاشملا عينمو « اهلك ةايحلا رادم اهلعجب

 لفطلا تاكرح ىتح « ةكرح لك غبصي نأ دح ىلإ هتيرظن ريرقت يف فسعتلا هب لصيو

 1 ةيسنج ةذل هتعاضر ي دجیف عضري لقطلاف . ةنونجملا ةداحلا سنجلا ةغبصب « عيضرلا

 وهو ( ؟ عفادلا سفتب اهمأ وحن سحت له ىرت اي ةلفطلاو ) | سنجلا عفادب همأب قصتليو

 اذكهو اذكهو ! ةياغلا سفتلو عفادلا سفنب هءاضعأ كرحيو « ةيسنج ةوشنب هماهبا صم

 . ذوذشلا تالاح وه هيف ًاکوکشم ًادحاو ًالیلد الا ‹ لیلد رغب اهميقي يلا ماهوألا رح ىلإ

 . ذوذشلا تالاح نم ةئطاخلا هتلالالدتسا ي انيار « ديورف » لصف يف انیب دقو

 امهنم جرختف « ىشنألاو رك ذلا عمجت امل ال ‹ ةيسنحلا ةزيرغلا نم ةئشان اهلك ةراضحلاو
 ‹ لوقعم موهفم مالك اذهف ! الک .. . هتايح ينترتف هتارورض ددعتتو « عمتجملا نوكتيف « السن

 : لوقي نأ ذوذشلاو ةيرقبعلا ىلإ جاتحي يذلا امنإو ! ذوذش الو ةيرقبع ىلإ هنايب يف جاتحب ال

 اہ راثئتسالاو مهما ىلع ء ءاليتسالا يت اوعمط ءانبألا نأل < اهابأ تلتق ىلرألا ةيناسناللا نإ

 ةكر عم ي نولخديس مهنأ اودجو هولتق املف . سنجلا قبشب ثب اهوحن نوسحي مہلأل « مہيبأ نود

 يوهشلا مهروعش رلرالا تک كلذل . هما لع هئالیتساو ٤ مهدحأ ةبلغ رب رقتل ةفينع

 ! ! ةراضحلا تاشن ثتہكلا اذه نمو . مهمأ وحن

 اوسدقف مهتلعف ىلع مدنلاب اوسحأ دقف ! نيدلا أشن يسجل ا عارصلا عفادب مهابأ اولتق نيحو

 اودبع یتح يڼترت ةركفلا تلظ يث ! ناويحلا اودبعف « ناويح يق هومسجو « دلاولا ىركذ
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 قاطن نع اهجرخب مل ءامسلا نم نايدألا لوزت نكلو . نايدألا لزنت نأ لبق كلذو .. ام ًاهلإ
 هابأ لوألا دلولا لتق امك « هناكم ًاهلِإ هسفن لعج مث هابأ لتقي نأ حيسملا دارأ دقف . سنجلا
 1! ! مالا عم هناكم ذحلايل

 ىلع هلك يناسنإلا كولسلا ريسفت يف ديورف يرجي فخسلاو فسعنلا نم قسنلا اذه ىلع
 ىلا لصي نأ « هقمعتو يسنجلا عفادلا ةوقب نمؤي يکل < ناسنأالا جاتحي امو . سٽحلا ءوض

 رعاشملا ريغب موقت نأ نكعب ال اهلك ةايحلا نأ يف كلش نم اف . فيخسلا فسعتلا اذه لك

 رعاشم نم ايف ام لكب ةرسألا تشن ةزيرغلا هذه روطت نمو < نيسنجلا نيب عمحجت يلا ةيسنجلا

 عفاديو « جاتنإلاو لمعلل دلاولا جرح دالوألا لجأ نمو . ةوبألاو ةمومألاو دولاو فطاعتلا
 .. ملعلا ىقتراو جاتنإالا لئاسو تنسحت « ةبلغلا بحو عارصلا

 . ءاقللاب ةحرفو « سنج ىلإ سنج نینح هثدیم يت رهف نفلا اشن كلذك ةزيرغلا هذه نمو

 لاز ام هنكلو « لوألا هعبنم نع دعبو « ضيرعلا نوكلا ي هلك لامحجلا لمش ىتح يقترب للظو
 . ناقرتفي ال هب ةلص ىلع

 شفتف « لامعألاو رعاشملا نم ريثك اشن رحآلا بجعي نأ يت سنج لك ةبغر نمو

 امتردقم راهظإو < ابتتتفو املامج زاربإ يف ةأرملا تننفتو « هتردقمو هتوق راهظإ ين لجرلا
 . نيسحلا الك يف ةيويحلا ثعاوب نم اماه ًاثعاب سنجل ا ناكف . هنوثش فلتخمب لزنملا ريبدت ىلع

 . بيرق وأ ديعب نم سنحإلا هيف لحدي م ةأرملاو لجرلا ةايح يف ًائيش دجن داكن ال اذكهو
 يملع أطخ « دحاو رصنع وأ « دحاو ثعابب - اهروص طسبأ ين - ةايحلا ريسفت نكلو

 ' اهلك ةايحلا ريسفت رصق نيح ًأطخلا دشأ ًاقطخم ديورف ناك دقو . لافطألا الإ هيكتري ال

 لومشلاو ةوقلا نم تناك امهم « سنجلا عفاود ىلع

a 

 يه : ةمهم ةقيقح انيسنت نأ يغبني ال ةيسنجلا ةقاطلا ىلع ةماعلا ماكحألا هذه نأ ىلع
 . ريبكلا لصألا ين امهكارتشا حم « ةآرملاو لجرلا نيب يسنحلا ساسحإلا ةعيبط فالتحا

 امهم لك رعاشم تغيص ةفيظولا.كلت بسح ىلعو . ةنيعم ةفيظول أيهم امنم لكف
 . هجو لضفاأ ىلع ةموسرملا هتفيظو يدؤي ثيحب « لبق نم هدسج غيص امك « هراکفاو

 ‹ توقلا بسكل يجراخلا عارصلاب ًافلكم يصعلاو يدسحلا هنيوكتب لجرلا ناك ذإو
 ىلإ هعفدي يلا عفادلا وه كلذ نوكيل « ةرطيسلا ىلإ هتعزنو « هتيتاذب هساسحإ مخضت دقف

 ةأرملا دج نم قرغتسي ام ردقب هريكفت الو هدسج نم قرغتسي سلا دعي مو . عارصلا
 . عاطتسم تق و لوطأ ىلوألا هتمهم ىلإ غرفي نأ هل رسيتي نکی م كلذ رغبو . اهریکفتو

 هنم تالفالا لع رداق وأ < سنجاب ساسح ألا نم ققيلط هنا هانعم سيل اذه نكلو

 نأ عيطتسي لجرلا نأ طقف هاتعم امنإو ! ةايحلا ضارغأ دسفي كلذ نإف ! الك . دارأ ول
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 ًارشابم الاصتا لصتت ال ةايحلا نم ىرحخأ ناولأ ىلإ سنجل ا لئاسم نع ًانايحأ هركفب فرصني
 . نايحألا نم ريثك يف هدسجب هنع فرصني نأ عيطتسي امك « ةيستحلا رعاشماب

 سفن يل سنجلا رعاشم نإف « لجرلا سفن يف نيمحارتلا نيضرغلا نيذه نيب قيفوتللو
 ؛ غيرفتلا ىلإ عزنت يلا « ةفراحلا ةيئاب رهكلا ةنحشلا وأ ةزكر لا ةثراطلا ةورتلا ىلإ برق لجرلا

 لجرلا فرصني كلذ لالخ يفو . ديدج نم دوعت ىتح .. ترقتساو تاده تغرفأ اذاف

 . عارصلا نوئش ىلإ
 ةفراحلا ةنحشلا دوجوب رعشت ابنأ اذه يني سيلو . كلذك اهساسحإ سيلف ةأرملا امأ

 بحاصت يلا ةيعضوملا ةراثإلا ةجيتن اذه نوكي ام اريك نكلو < غيرفتلا بلطت يلا

 . يسنجلا لمعلا

 ‹ كلذ نم دب نكي ملو . ًادج لماشو « ًادج قتيمع وهف سنجلاب ةأرملا ساسحإ امأو

 سنحلبا ةوشن يف زكرتي ال وهو ! تالفإلا ىلع ةعاضرلاو عضولاو لمحلا مالآ اهلمحت ال ىتح

 خيرفتلا اذهب لجرلا دنع ًاتقؤم - ةلأسملا يهتنت انيبف . لجرلا دنع ثدحبي امك ةئراطلا

 ةدالولاو لمحلا هيلي ذإ ٠ غيرفتلا اذهب ًادبت دق ةأرملا دنع كلذ نم سكعلا ىلع يهف < ٠ عيرسلا

 یسنخا ساسحاللا نم ءزج ةأرملا دنع اهلكو » رومألا هذه رحنآ ىلا .. ةيب رتلاو ةعاضرلاو

 . ليصألا
 نأش ين ةأرملاو لج رلا نيب « يجولويبلا » يدسحجلا فالتحالا اذه ىلع رمألا رصتقي الو

 ةأرملا ماتها سيلو . فالتحالا اذه ىلإ ريشت ةيلقعو ةيسفن ىرحأ ةريثك ًارومأ ناف . سنجلا

 اذه رهاظم نم ًارهظم الإ ‹ هيدؤت يذلا لمعلا وأ اهتفاق ةجرد نكت امهم « اهتتيزب ديدشلا

 وه امسح يف - اذهو . ماودلا ىلع ةليمج ودبت نأ يأ ةديدش ةبغر اهقامعأ ىنف . رمآلا

 . ( اونا » نع رشابملا ريبعتلا

 ‹ ةأرملاو لجرلا ةعيبط تفلتحا « فادهألاو ةمهملا يف مماحلا فالتخالا اذه ًاعبتو

 فييكتلا هتحسنمو « ةدكىملا با رستا لكي ةاجحلا تدوز دقو ةيساسلا هبلاطم امم لك هجاويل

 . هتفيظول مئ
 نا ! نيسحلا نيب ةيلآلا ءاداسلا نع ةغراقا ةر هذه غامتست تيك ىرأ ل كلذ

 اھ وأ ٤ ةيناسنإلا اقش امه لجرلاو ةأرملاف . لوقعم بلطمو يعيبط رمآ ةيناسنالا يأ ةاواسلملا

 ‹ اهقثارطو ةايحلا فئاظو يف ةاواسملا امأ . ةريهشلا ةروطسألا اهيلإ ريشت يلا ةحافتلا افصن

 < تارمتؤملا اهلجأ نم تدقعو « ضرألا ءاسن لك ابتدارأ ولو < اهذیفثت نکع فيکف

 ؟ تارارقلا تردصأو

 لجرلا لعجتف « ءايشألا مئابط لدبت نأ « ةريطخلا اهارارقو تارمتؤملا هذه عسو ي له

 ؟ عاضرإلاو ةدالولاو لمحلا ين ةأرملا كراشي
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 ؟ صاخ يدسجو يسفن فييكت ريغ نم ةيجولويب ةفيظو كانه نوكت نأ نكعإ لهو
 سنجلا اذه رعاشم نوكت نأ هعبتتسي ال ةعاضرلاو لمحلاب نيسنحلا دحأ صاصتحخا له

 حم يشمتلاو ‹ مخضلا ثداحلا اذه لابقتسال ةصاحخ ةقيرطب ةأيهم هراكفأو هفطاوعو

 ؟ ةعادلا هبلاطم

 دهجلا ىلع ربصو « ةعيفر لامعأو ‹ ةليبن رعاشم نم هيوحت ام لكب » ةمومألا نإ

 < يركفلاو يصعلاو يسفنلا فييكتلا يه .. ءادألا ينو ةظحالملا يأ ةيهانتم ةقدو « لصاوتملا

 < هعم قسانتم « رحالل ممتم امهالك . عاضرإلاو لمحلل يدسجلا فييكتلا لباقي يذلا
 . رخآلا نم ةبيغ ين اهدحأ دجوي نأ ًابيجع ًاذوذش نوكي ثيحب

 يف ةيوقلا ةروثلاو « نادجولا ي عيرسلا لاعفنالاو « ةفطاعلا ين ةفيطللا ةقرلا هذهو

 اجلا ء ضيقلاب ادب دمتسلا ينا رح : يركفلا ال « ينطاعلا بناجلا لعجت يتلا < رعاشملا

 ىلإ جاتحت ال ةلوفطلا بلاطم نأل <« ةمومألا تامزلتسم نم كلذ لك .. ةسمل لوأب ًادبأ
 .ةفطاع ىلإ جاتحت امتإو . بيجتسي ال وأ بيجتسي دقو <« ‹ ئطبي وأ عرسي دق يذلا ‹ ريكفتلا

 . ءاطبإ الو خارت الب يعادلا يبلت لب < ‹ ركفت ال ةبوبشم

 . موسرملا اهفدهو < ةليصألا انفيظو يبلت نيح ةأرملل حيحصلا عضوا وه هلک اڏهف

 . ىرخأ ةقيرط ىلع اه ًايهمو « ىرحخأ ةفيظو فلكم رحخآ بناج نم لجرلاو

 « ةباغلا يت شوحولا ةباجم وه عارصلا ناك ءاوس . جراخلا ين ةايحلا عارصب فلكم
 صالختسال كلذ لك .. داصتقالا نيناوقو مكحلا ماظن وأ « ضرألاو ءامسلا يأ ةعيبطلا ىوق وأ

 . ناودعلا نم هتريشعو هدالواو هجوزو هتاذ ةيامحلو « توقلا

 . اهعفني الو اهرضي كلذ لب . شاجتسملا عينملا يه ةفطاعلا نوكت نأ جاتحت ال ةفيظولا هذه

 ‹ ةرتف الإ دحاو هاجتا ىلع ربصت الو . ضيقنلا ىلإ ضيقنلا نم تاظحل ين بلقنت ةفطاعلاف

 حلصي ال هنكلو « ةبلقتملا ةريغتملا ةمومألا بلاطل حلصي اذهو . ديدج فده ىلإ اهدعب هجتت

 نم ةليوط ةرتفل دحاو عضو ىلع تابثلا ىلإ هذيفنت ين جاتحيو « ةموسرم ةطحخ هل لمعل

 جئاتنلاو تامدقملا باسحو ريبدتلا ىلع ردقأ هتعيبطب وهف . ركفلا كلذل حلصي امنإو . تقولا

 وه سيل هنم بولطملا نكلو ؛ ةرجفتلا ةشايحجلا ةفطاعلا نم المع ًاطبأ وهو . ذيفنتلا لبق

 فدحلا ىلا لوصولل بابسألا نسحأ ةئيهنو « بقاوعلاو تالاتحالا ريدقت وه ام ردقب ةعرسلا

 ٤ ةيداصتقا ةطحخ عضو وأ » ةلآ عارتخا وأ ٤ ةسيرف ديص وه دوصقملا ناك ءاوسو . دوشلملا

 ركفلا لامعإ ىلإ جاتحت رومأ اهلكف < < ملس رييدت وأ « برح لاعشإ وأ « مكح ةسايس وأ

 . ةفطاعلا بلقت اهدسفيو

 . حيحصلا هفده يدي نيح حيحصلا هعبضو ي لجرلاف فكلئذلو

 رقتسي اذا ًالثم رسفي وهف . ةأرملاو لجرلا نيي فالخلا هجو نم ًاریشک رسفپ اذهو
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 يفطاعلا ناديملا يف وه ايب « هريكفتو هسفن نم ربكألا بناج لا هحنمو « هلمع يف لجرلا
 هجشت انيحو « لجرلا هاجت ةيقطاعلا اتقالع يف رقتست ةأرملا نأ نيح يف . لافطألاک لقنتم

 دعبأ نأشلا اذه ين يهو . تاسباللا بتريو ططخلا ربديو كرحتي هلك الايك امنأكف هيلإ

 قيقحت ىلع ةبئاد لمعتو ةديعب تافاسمل اهفادهأ مسرت . ةقد نوكت ام دشأو ًارظن نوكت ام

 ةيوثنالا اهتعيبط نم ًاءزج يبي ام هيف نوكي نأ الإ « لمعلا يف رقتست ال يه ايب . اهضارغأ

 ًاءزج كلذك يبلت يهف < رجلا ين لمعت نيح امأ . ةناضحلا وأ سيردتلا وأ ضيرمتلاك

 ؛ لصألا نع ينغي ال ليدب اهلك لامعألا هذه نكلو . كانه لجرلا نع احب « اهتفطاع نم

 ىتح ىلوألا ةفيظولل ةصرفلا ضرعت نإ امو . دالوأو ةرسأو تيبو لجر ىلع لوصحلا وهو

 ابتجاحک « يرهق قئاع كلذ نود لوحي نأ الإ ؛ اهتيبل اهسفن بهل « اهلمع ةأرملا كرتت

 . لالا ىلا ةديدشلا

 امہنم الک نأ ہاثعم الو . نيسنجلا نيب عطاقلا ىساحلا لصفلا هانعم سيل اذه نكلو

 . رخآلا لمعل ةيحالص ةيأ حلصي ال

 ءاضعأ يوحب لب « زيمتم سنج هل نوكي ال لوألا هعيباسأ يت نينلا نأ ررقي ملعلاف

 نم ةعومج ومنتف < ثلاثلا رهشلا يت الإ هسنج ررقتي الو « دحاو تقو يف ةثونألاو ةروك ذلا

 لمحي اذکهو . لوزت الو اہناکم یقبت اہنکلو ٠ ةينينحلا اهنلاح ىلع ىرحخألا لظتو ءاضعألا

 تانومره نيسنجلا نم لک يف نأ كلذك ملعلا ررقيو . رخآلا سنجلا نم ءاضعأ سنج لک

 ردقب ةحبضأو ةثونألا وأ ةلوجرلا نوکتف ىرحخألا ىلع ةدحاو بلغت ااو « ةجودزم ةيسنج

 < سنجلل ةزيمملا تانومرها تفعض ةحخوخيشلا تءاج اذإف . اهتبسن بسح ىللعو ةبلغلا هذه

 توص فعضيو « ةأرملا توص نشخيف <« ًاديور ًاديور اميلع رهظت یرخال تذحأف
 .. فريو لجرلا

 ءاضقلا وأ مكحلل حلصت ةأرما تثدجو اذإف . ةتوافتم بسن ىلعو « طيلح نذإ ناسنجلا

 وأ تويبلا ةرادأو يهطلل حلصي لجر دجو اذإو .. لاتقلاو برحلا وأ لاقثألا لمح وأ

 لقتني بلقتلا ميرس ًايفطاع ناك وأ ‹ يوثنألا نانحلا وأ < لافطألا ىلع قيقدلا فارشالا

 .. ضيقنلل ضيقنلا نم ةظحل يف
 سنج لك نايك يآ نيسنجلا طالتخال ةحيحص ةجيتنو « يعيبط رمأ كلذ لكف

 قرشلاو لحنملا برغلا يت « قافآلا ذاذش هب اهقصلي نأ ديري يلا ةفيزملا ةلالدلا نم ولحن هنكلو

 . ءاوس ككفتملا

 لامعألا هذه للك له : ةروصلا هذه ىلع عضوت نأ يغبني حيحصلا اهعضو يف ةلأسملاف

 نع اهينغت ؟ ةليصألا ةفيظولا هذه نع ابينغت « ةيعيبطلا امتفيظو نع ًةدئاز ةأرملا اه حلصت ي

 ي نوكيل كلذ دعبو اذه لبق لجرلا بلط نع اهينغتو ؟ ةرسألاو دالوألاو تيبلا بلط
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 ؟ دسحلا ةعوجو سنجلا ةوهش نع رظنلا فرصب ؟ لجر تيبلا

 ةدحاو ةنيط نم نيسنحلا الكف . رحآ ءيش ةيناسنإلا ةاواسملاو ءيش هلك كلذ نأ ىلع
 : « مالسإلا ةرظن » لصف يف هاندروأ يذلا فصولا هيلع قبطني امهالكو . دحاو لصأ نمو

 طوبملاو « ةكئالملاك دوعصلا ىلع ارداق ناك نإو « ناويحلاب الو كالملاب وه ال قولخم

 . ناويحلا ىوتسم ىلإ
 ‹ رحآلا دض لك ناسنجلا اهدقعي يلا تارحاغملا كلتل اليم يسفن ين دجأ تسلو

 ءاشنإلا سورد هب دسفت ام رحلآ ىلإ .. سدنهملاو بيبطلاو ‹ ةرئاطلاو راطقلا نيب ةرحافملاك

 ! ذيمالتلا لوقع

 هناديم يف لك <« ةيزخملا هتالافسو « ةعيفرلا هتالابن نيسنحلا نم لكل نآب نموأ يننإ
 هنتفت ال ‹ اهلجأ نم اهلك هتايح شيعيف « ةركفل هسفن بهي يذلا لجرلاف . هتقيرط ىلعو
 ةبيرق ةحلصم كلذ يف هل نوكي نأ نود « ةبقع داهجلا نع هدعقت الو « ضرألا تايرغم

 بحلا .. بحلا هبلقب اهطب ري يلا ةيناسنإالا ؛ زبيم الب ةيناسنإلا حلاصل لمعي امنإو « ةديعب وأ
 ردقت ال ممق ىلإ عفتري كلذ .. عيمجلل لماشلا بحلا .. داقحالاو نئاغضلا نم صلاخلا

 . 'ةأرملا ابيلع

 بثذ ىلإ « ًادهت ال ةيميهب ةوزن ىلإ لوحتيف « سنجل ةيناويح ىلإ طبمب يذلا لجرلاو
 ‹ نونجم راعس ين ىرخأ نع ثحبي ىتح ةسيرف ىلع ءادتعالا نم يهتني داكي ال سرتفم

 . ةيوسلا ةارملا هيلع ردقت ال ىوتسم ىلإ طبي كلذ
 ىلإ كلذ ي ىنافتتف « اهتيبو اهئانبأ وأ اهلجرا « ريبك بحل اهسفن بهت يتلا ةأرملاو ٠
 ىلا تلوحت دق اہنایک نم ةرذ لک امناکو «‹ اہتیناناو اھسفن یست نا دح لإ . دح دعبا

 ] , لجرلا الإ لصي ال ةمق ىلإ عفترت كلت ؛ بحت نم داعسإل اهقفنت ةقاط

 اهرفاظا بشنت وا « اهدالوا اه لتقت نأ ىرحا ةارما نم ةريغلا ةيشحو اهب غلبت يلا ةارملاو

 نوحفاكملاو نوصلخملا نوحلصملاو - لاج رلا نم مهلكو - ءايبثألا يرطاحم يف ناك ىلوألا ةعبطلا يق اذه تبتك نيح )١(
 ركب يبأ تنب ءاممأ : ةريهش ءامسأ هج راحو مالسالا لحاد يف ةأرملا ماع نم يل رطح مث. دئاقعلاو راكفألا ليبس ي

 يغبني نكلو . اهليبس يف تاحفاكملاو ةديقعب تانمؤملا نم نهريغ ريثك ىلإ ةفاضالاب « كلراد ناجو يروك مادمو

 ال ابن ةيناثلاو . ةمب زملا حم ليوطلا حافكلل ربصت ال ةأرملا نأ لوألا : نيتزراب نيتقيقح نأشلا اذه يف رك ذن نأ

 مئازملا ىلع نوربصي لاج رلا نم نيحفاكملا ءامظع ايب . ةيدرفلا اهتايح ءائثأ يف هرامث يتؤي ال يذلا حافكلا ىلع ربصت

 ةرارق يف نوملعي ةركف لجأ نم حافكلا نوعيطتسي مهنأ امك . ممصتلا نم ةجردلا سفن ىلع نولظيو ةرركعملا
 . لاجملا اذه ين اهباسح بسحي نأ يغبني قورف كلتو . ءايحأ رهو رصتنت نلو مهليج ين ققححت نل ابنأ مہسفنأ

YY 



 . يؤسلا لجرلا هيلع ردقي ال ىوتسم ىلإ طبہت « هقزمت اهدسج يف

 لبنلا ناولا نم رک يف ناسحلا يفتي ةقيحسلا تاردحلملاو ةيلاعلا ممقلا هذه نيبو

 ةايحلا هذه يف ام بجعأ نكلو . هنادیم يو ‹ هتقیرط ىلع لک ... تٽاراقحلا نم ريثكو

 سبلتتل اهدق ىلع ةموسرم يه امنأك عاضوأب رحآلا سنملا ي يتتلت سنج لك تا ءوت نآ

 . زورب كانه هلباقي انه فيوج لکو ‹ فيوج كانه هلباقي انه زورب لک ! ایف تبثت ڏو اپس

 « لماکتم قواخم اهم نوک « ةتساتم ةر  ةقيخمت »أتت ناقل نيم ماحلا نمر

 رحألا دق ىلع سيل امينم الك نأل « ناءزجلا فلات الأ ًانایحأ ثدحب دقو . ءازجألا فلآتم

 ةحافتلا ينصن نم فصت لك بهذف : قيسلتلا ي ًأطخ عقو دق هنأ كلذ ىنعم نوكيف . مالا

 يقو « لاح يأ ىلع ليلق لماكلا رفانتلا نكلو . ليصألا هفصن ىلع رثعي لو « قيرط يف

 ,ىلع رخآلاب فصن لك سبلتيل « اهتاينحنمو اهتاءوتن قفوت اهلعجب ام ةنورملا نم ةيناسنإلا
 . ناكمالا ردق
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 ‹ تاينحنملاو تاءوتنلا ي لباقتلا ساسأ ىلع ؛ ىنعملا اذه ىلع نيسنجلا فاكتب نموأ انأو

 ساسأ ىلع هب نموأ نأ عيطتسأ ال ينكلو . نيلباقتلا نيمسقلا نيب لماك جزاع اهنم نوكقيل

 اهافغإو « ابتايط نيب ىوعدلا هذه اهلمحت يلا ةمخضلا ةطلاغملا نع ًالضفف . قلطملا لثالا
 ‹ دوشنملا فلاتلا ىلإ يدؤت ال اهنإف « ةيجولويسفلاو ةيجولوپبلا « ةيسفنلاو ةيدسملا قئاقحلا لكل

 اف . ضعب هجو ي اهضعب زربي يلا ‹ ةلثاتلا تاءوتنلا نيب مئادلا كاكتحالا ىلإ يدؤت لب

 ةأرما عم شيعت نأ ةأرملا تايغر يلي امو « هلثم لجر عم هتايح يضقي نأ لجرلا بحي

 صقنلا اذه يبتلي الف ‹ ديزت ثيح ديزتو « يه صقنت ثيح صقنت < ‹ عابطلا ي اههباشت

 اتلك ءاذح ةروص : هتروص نم تالفإلا كلمأ ال هيبشت ينهذ ىلع رطخبو . ةدايزلا كلتب

 ‹ اهقفاوي ال ءاذدحلا نأل هيمدق یدحإب ېجرعی وهو هسبال ليختأو !! راسب وأ نیم هيتدرف

 ! قيضو قنح يأ هلع هيقليف ‹ ةياهلا يف هب قيضي هنكلو"« ًانيح هيلع ربصي دقو
 هحالس امهنم لك ذحشيل ‹ لاتقلاو عارصلا ةقالع لجرلاو ةأرملا نيب ةقالعلا تسيلو

 نيذللا نيشيحلاك ال هليختا اناف ‹ يو عارص كانه ناك اذإف . ةايحلا ىدم رحآلا هجو يف

 فشکیو « هدوع مجعیو < رخالا ي لك سرفتيل لب « رخآلاب امهم لك كتفيل نايقتلي

 ء هحالس ىقلأ ةقيقحلا كلت ىلإ نأمطا اذاف . اهءارو ينتش يلا عوردلا هنع يحني نأ دعب هتقيقح

 !! جاپتباو قوش ي يمولا همصحخ نضتحي حارو

 وأ همسج لجرلا بلغ اذإف . ةلثاتم تسيل اهتكلو « ةئفاكتم عارصلا اذه ةحىلسأو

 بلسلا لحاف اہتثونأو اسبداج بلغت يهف نريداصتقالا لوقب امک هدوقئب وأ « هلّمعب

 ! ةيابلا يآ هکلمتو هلک
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 ء ليصألا اهحالس ةأرملا تقلأ اذإف ريخلا لك ريخلا اميفو « ةيوسلا ةرطفلا يه كلت
 « ضيغب يتيقح عارص لإ نذإ ةلأسملا تيلقتا دقف <« اهب هبراحعل لجرلا ةحلسأ ىلإ تأمبو
 ثشج « ناديملا الم ىلتقلا ثشج - اذاف ‹ نارسحني نيشيجلا نكلو . لاذ وأ اذه هيف بلغی دق

 لمشي ءاقشو ‹ ةرجحتم بولقو ةدلص هوجو الإ كلذ دعب ىقبي الو . فطاعتلاو دولاو بحللا
| 

 يني الو . خيراتلا رادم ىلع تدهطضاو تيذوأ دق ةأرملا نأ يبني ال هلك اذه نأ ل

 . اهسفنب اہتوق بسكت الو « لمعلا ىلإ جرخت الو دلتو لمحت اهنأب ترّيع دق اهنأ

 فيك ىرأ ال ينكلو . اهيلإ لزتت نأ امه زوج ناك امو « ةيرشبلا ايف تدرت ةطح كلتو

 يف كلذ ةجيتن تناك دقو « لاملل اهبسكتو « لمعلا ىلإ ةأرملا جورخب كلذ جالع نكعب
 ةجناه ةوزن لكل ةيضار اهسفن بهت وهه ةعتم - اهرايتخاب - ةأرملا تراص نأ يبروألا عمتجملا
 ةيداصتقالا ةاواسملا ىلع تلصح دقو - يكيرمألا عمتجملا ين تراص لب ! ناويح دسج يف
 !! ىضري هلعل هيلإ فلزتتو « لجرلا دايطصال اهسفنب ىعست - ةلماكلا

 ؟ ةيرحلاو لالقتسالا وه اذه وأ ؟ ةأرملا اہیلا یعست ت يلا ةماركلا يه هذه وأ

 لجرلا نأب ةأرملا تريع نيح ةيرشبلا اهيلإ تطبه يلا ةطحلا نع عفادأ نآ عيطتسأ تسل

 « ضيبألا قيقرلا ىلإ ةدوعلا نع عفادي نأ عيطتسي يذلا اذ نم نكلو . الع قفني يذلا وه

 ؟ داصتقالا ناديم يأ ةأرملا هيف تلقتسا ناكم لك ين

 . ةيبرتلاب كلذ جالع امنإ
 لجر هنأل ةماوقلا هل نأو ‹ قافنإلاب فلكم هنأل قفني هنأ ىلع اهدلو مأ لك يبرت نيحف

 اذه لباقم هل سيل نكلو . هدالوأو هجوز ةيامح ىلع ردقأ وهف « ةايحلا عارصب فلكم

 . « ةينودلاب » ًادحأ رعب وأ « ادحأ لذتسي نأ ةماوقلاو فيلكقلا

 نع ال . حيحصلا اهلح ىلإ ةلكشملا يهتنت ٠ ساسألا اذه ىلع ءاهدلو مأ لك يبرت نوح
 نوناقلا قيرط نع تابجاولاو قوقحلا يف ةقلطملا ةاواسملا الو « ةيداصتقالا ةاواسملا قي رط

 . ريمضلا يف ًاخسار نكي م ام ءيش ذيفنتل ةليسو طق نوناقلا ناك اف
 تارع ملا ءاسن الع صرحت يلا ةعقرفملا ةجضلا نم ولخ هناو . ءيطب لح هنا حيحص

 . ديحولا رماملا لحلا كلذ حم هنكلو . تاثيملاو بازحألاو
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 لم تعب نأ يتحلل نم ناك ق رحخآلا سنجلا ىلإ وفه هعبطب سنج لک ناک ذاو

 نوک نا : نيعضو دحأ نيب ةيرشبلا راتخت نأ نم صانم كانه نكي ملو . روصلا نم ةروص
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 دحاو لجرو « لجر لكل ةدحاو ةأرما نوكت وأ . عاشملا ىلع « لاجرلا لكل ءاسنلا لك
 'ةأرما لكل

 نأ رضحتملا برغلا راتاو < رحآآلا عضولا - اهلك نايدألاو - مالسإلا راتحلا دقو
 عضولاب ًادبنو . اهترطفل بسنأو ةيرشبلل حلصأ نيعضولا يأ رظننلف . لوألا عضولا ىلإ دوعي
 سفنلا ءاملع اههركي يلا ةيقلخلا ةيحانلا نم هنع ثدحتن نل انكلو « برغلا هراتخا يذلا

 . ةتحبلا ةيسفنلا ةيحانلا نم لب « اهرك ذ نوقيطي الو

 يضاملا تاملظ نم هانثرو ليقث ءبع اهنأل « قالحألا دويق نم برغلا « ررحت » دقل
 قالحخالا هذه تناك دقو . رجحتملا دومحلاو ىمعألا ديلقتلا قيرط نع « انم يعو نود

 عطقت نأ عيطتست تارئاط كانه نكت مل موي . اهرحأتو امتلوفط يأ ةيرشبلل حلصت ديلاقتلاو
 راغی ًاناویح ناسنإلا ناک مو ! تاعاس يف هرمدت نأ كلذك عيطتستو . تاعاس ين ماعلا
 « ءالهج انك موي . ةروعسملا ةعئاحلا تاناويحلا نم هررغل احابم ابن هكر تي الو « هضرع ىلع

 اتاي « ةتحب ةيناويح ةلأسم . قالخألاب اه نأش ال ةيجولويب ةلأسم ةيسحملا ةقاطلا نأ مهفن ال
 نع عفترن الثل ةعنطصملا دويقلا اه عضوت نأ يغبني الو . مئاملاو بالكلا ايتات امك ناسنإلا

 انداسجأ نأل ءافرش عمتجملا انربتعيو « انراكفأو انبولقب مثأن نيقفانم انك موي . مئاہلاو بالكلا

 < راذقألا يف انحاورأو انبولقو انداسجأب قرغن نأ يغبني راصف . نيطلاب ؛ثولتت مل اهدحو

 ! قافنلا ةمهت نم صلخحو « ةصلاخلا ةيناويحلا انتعيبط ىلع نوكنل

 ملظملا يضاملا ةنعل نم - حاورأ انل ناك نإ - انحاورأ تجتو < انررحت دقل لاح يأ ىلع

 نإو . قاوشأو جعاول نم انسفنأ يف اب انسفنأ حراصن نأ يف اجرح دج ال انرصو . هيركلا

 نع مہضعب ينغتسي ال ةايحلا مهتقلخ اذكه . رك ذ لكل ىثنأ لكو « ىثنأ لكل نحيل رك ذ لك

 رخالل وفي هلعج ةصاح ءايميك امهم لك نايك يف « ةعيبطلا » تبكرو . ضعب ىلع وزني نا
 یتح عفترت ال لب . قالحألاب اه لخد ال ء ءايميك . ءالهجلا نورحأتملا اأ ءايميك . هيهتشيو

 فسألا عم - اه ةيمتح ةجيتنك <« شنت ةيدسحلا ءايميكلا نأل الإ « رعاشم درج نوكت

 « ييرجتلا سفنلا ملع وأ « ةايحلا ملع اوسردي مل نمم نولفغلا مهفيف . ةيسفن رعاشم  غلابلا

 عصوم وأ . ريدقتو مارتحا حصضوم نوکت نأ نمم وأ ‹ اهتاذ يف ةميق اه رعاشملا هذه نأ

 ! صخشو صخش نیب لضافت

 تاجورزلاو جاوزألا ددعتو « ةيستما ةيعويشلا : يلي امك ةأرملاو لج رلا نيب ةقالعلل عاونأ ةسمح عاتجالا ءاملع ددعب )١(

 انکلو .ةجوزلاو جوزلا ةينادحوو ا ددعت SS ا ددعت ر ةا وو < اعم
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 زوم له ؟ رعاشملا لحدتت له ؟ قالخأ كانه نوكت له « هاثنأ ىلع بلك وزني نيح
 ! الک . الك ؟ تاذلاب ر

 اذاملف مكداسجأ ين سنتحلا ةوهش تلعتشا اذإف . ءاوسب ءاوس بالكلاك رشبلا اہیا مت

 عنطصملا لجخلا كلذب نوسحي وأ ؟ ناویحلا نم مکفالسُأ ددرتي وأ ؟ نیددرتم ا

 رحأت اذإف . هبجعت يتلا ىثنألا راتخيف رك ذ لك مدقتيلف . اومله ؟ لمعلا نع مكب دعقي يذلا

 . ةلذاختملا هتيهش يريڻأو ‹ هدومج نم هيزهف ةهرافلا ةبكي رمألا اتيا تنأ يملهف ًاکلت وا

 تاباغلاب ساب الف ٤ مكتعتم قلقت رورملا ةكرح نأل مکبسانت عراوشلا نكت م نإف . اقلطناو

 . مهسفنأ ف اجرح نودجم ال مکدادجا ناک كلانه . تاريحيبلاو رابنألا یطاوشو < ء جارحألاو

 ! ةفيخسلا ةيناسنإألا دويق نم اوففحو ‹ قالطنالاو ةيرحلا ىلإ مهلثم اودوعف

 . نولعفت فيك ىرال طوشلا رحآ ىلإ مكر ياسن انكلو . ضارتعاب مكيلإ مدقتن نلو ! مظع

 ‹ ةتمزتملا ةيسنكلا ةيحيسملا دويق نم ًاجراخ ناك « ثبعلا اذه ىلإ برغلا قلطنا نيح

 غلابأ نأ ديرأ امو . نومأملا ريخلا يف ىتح قالطنالا نع اهلغتو « ةيرطفلا عزاونلا تبكت يتلا

 سنجلا ةلكشمل ينيقحلا لحلا وه قالطنالا اذه نأ نيصلخم اوبسح مهلعلف . نظلا ءوس يف

 . ةصلاخلا ةيداملا اهتقيرط ىلع « ًايقر» ةيب رغلا ةيندملا تدادزا املك ًادقعت دادزت يلا « ةحماجلا

 ةيرحلا قالطاب رعاشملا نم تبكلا عنمت » ةديدج ةقيرط ىلع ةيرشبلا نم ليج ىبرتو

 امہنم لک سحی ال ء دسحلا ةوهش عم ناقلطني نيح ةاتفلا وأ ىتفلا راصو . دودحلا دعبأ ىلإ
 . نيدلا الو ‹« ةلودلا الو « عمشجملا الو ‹ هريمض الل : حا ہیلع هبساحپ ًآرکنم یتآ دق هت

 .. سانلا عتمتساو
 داسجألا رقتستو « ةعئاحملا ةزيرغلا حبشتف « ةوجرملا ةزجحملا ثدحت نأ ماعلا رظتناو

 . ةايحلا نوثشو ‹ عمتجملا عاضوأ لك كلدذل ًاعبت رقتستو « ةحماحلا

 ؟ ًاقح ةرجعملا تث دح لهف

 عقاولا نم انماكحأ ذحأنلو . كانه وأ انه نم ةضرغملا ةياعدلا هلوقت 5 ام لک ًابناج كرتنلف

 ف تلصو يلا يهف : : تاہسآ ةدعل كلذو . ةساردلل ًاعوضوم اکیرمآ رتخنلو . هارن يذلا

 تاءاصحإلاب ًاماتها مألا دشأ اہنآ امک ! ةيبي ر ةيملع سسأ ىلع ٠ ىدملا يصقأ ىلإ ةحابإلا
 نويع اهيلإ هجتت يبا ةلبقلا ًاريخأ يهو . سنحلا ن وثش اهني نمو « اہتايح رومآ نم رمأ لک يت

 'نوتفملا برطضملا قرشلا ءانبأ نم تاغثازلاو نيغئارلا

 قراف كانه سيلو . ايسور يه اهيف هتلبق تناك ةرتف يمالسإلا قرشلا ىلع ترم دقو . لوألا ةعبطلا يف كلذ تبعك )1(
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 ةزيرغلا نأ اوسنو . ةزيرغلا ؛يفطت لمعلا ةحابإ نأ « ءاملعلا اهعباتو « ريهامحلا تنظ
 . ةرطفلا هذه رثارغلا ترطف دق ايلع ةكحلو . ءاذغلا نم اه مدق امهم < عبشت الأ اہنأش نم

 ؛ يالا ىلإ لمعلا نع فقوع ةظحل اهبلع تاب ء ءاذنلا ةرثكب علقت وأ عشت تناك اهأ ولق

 منال ماعطلا نع سانلا فكي نيح . ةايحلا ةرود فقت ذئدنعو . هيلع تلصح اع ءافتكا

 بنل سنا نع نوفكي نيح وأ یواہتو مهداسجأ فعضتف « ةرم تاذ اوعبش دق اوناک

 . دیدج لسن يتب الف ‹ هتعتم نم مہتيافک اوذحأ

 . ةايحلا ةلجع رمتستل ددجتملا عوحلا اذه نم نذإ دب الف .. ةيبيدب كلتو

 الب ثيحب عوجلا اذه لعجت مل « ابتاذ ايلعلا ةكحلا هذه نأ رخآ بناج نم دج انكلو

 كانه نكي ملو « قاطي ال ًاميحج ةايحلا تناك الإو ؛ عابشإلا ىلع يصعتسيو اهلك ةايحلا
 . ماعطلا وأ سنجلا رمأ يف ءاوس « عوجا اذه دسل مزاللا ءاذغلا ريبدتل يتاكلا تقولا ىتح

 . ماعطلا دادعإ يث قفنت حبشلا نم نم تارتفو « عوحإلا نم تارتف ىلإ ةايحلا مسقنت اذكهو

 . اهعاضوأ طسبأ ين ىلوألا ةيرشبلا مومه تناك كلتو
 دحلا اذه دتع فق فقت نأ ًأشت م ‹ ءاقترالاو روطتلا ةنس عم ًايشمت ‹ ةيرشبلا ةايحلا نكلو

 تأشن مث نمو . لئاسولا « نيسحت » ىلإ ةيرطفلا ةعرنلا كلت اعاد ايفف < ليئضلا يادبلا

 لاکو . ةعفرتم ةروطتم ةروص ذحأت امنكلو <« ةزيرغلا نم عبنت « فطاوعو رعاشم سنحلا نع

 . قاطن عسوأ يف اهلك ةراضحلا لب « ةفلتخمل نونقلا كلذ نم

 ين . اهدودح قيضأ يتو <« اهتاذ ةزيرغلا قاطن يف - ًاتقؤم - اتمالك لعجنلف كلذ عمو

 . ةقصالم رعاشم نم اهبحاصي امو ‹ ةتحبلا ةيدسجلا اتروص
 < ًالاعتشا اهديزت لب « ةزيرغلا ؛يفطت ال ءاذغلا ةرثك نأ ةيلمعلا ةبرجتلا نم تبث دقل

 . ةيرظنلا ءارآلا عم قفتت يلا ةيقطنملا ةجيتتلا يه كلتو . نولجملا راعسلا ىلإ اهب لصت ىتح
 . ةيكيرمألا ةايحلا نم ةيبيرجتلا اهدهاوش دمتسن انكلو

 ‹ قيرط برقأ نم هيلع لوصحلا ةلوهسو ‹ يسنجلا لمعلا ةحابإ ىلإ نانئمطالا نأ ولف
 دجوت ال يلا رهاظملا كلت انيأر ام <« ةحماحلا اهتروث ءافطناو ةزيرغلا بيذت ىلإ يدؤي ناك
 . دبتسملا عوجلاو « ديدشلا نامرحلا عم الإ ةعيظفلا ةجردلا هذه

 ةاتفلاو ىتفلا نإ < اهب اوجزتماو برق نع ةيكيرمألا ةايحلا اودهش نمم دحأ لقي ملف

 ةوزن لبق اعاذ تاناويحلا ضعب هيلا أجلت يذلا لزغلا نم نم ءيش یا ناجلي تايقتلي نبح

 ةحضاولا ةقهللا مهل ویع يو « تاباشو ًانابش ‹ نوقتلب م ًاعیمج نولوقي لب . داسجالا

 ريخألا لمعلا ىلإ عرسأ < مله نأ : هتارظنو هتاکر حب لوقي امہنم لک ؛ فوشکملا ءادنلاو

 . ةقلطما ةلماكلا ةحابإلاب ةزيرغلا هذه قحلي م بيبا نم اعيش نأ ىلع ليلد هدحو اذهو

 فدہن نويلمع موق اننا امك . لزغلا يف هقفنن انيدل تقو الو . لجع ىلع اننإ كل نولوقي مهو
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 ةوزن اه ءارو يخت يتلا ةطسفسلا هذب نينوتفملا ضعب بجعب دقو . ءاطبإ نود ةرشابملا ةياغلا ىلإ

 . داسجألا ةوشن يلتل سوفنلا ئيت يلا ةبعادملا ىلع ىتح ربصي ال يذلا « جئاملا ناويحلا

 ةعتم ايف بسك ةليلق قئاقد دج ال يذلا لغاشلا لغشلا اذه امو ؟ نولجعم مه فف

 ; اسا نوداهخا وأ رامقلا اويعليل ةيليللا مهيداون ىلا نورجم مهنا ؟ ةيميببلا ةوهشلا عم ةيسفن

 قثاقد عضب ربصت نأ عیطتست تناک هذه لکو . خلا .. ةيشحولا ةعراصملا تاقلح وأ

 . سوفنلا يف ةبغرلا تدجو ول
 . نونجملا قالطنالاب عبشت مل يلا ةحماجلا ةيناويحلا يهف

 ةيراعلا روصلا كلت اف . ديرن ام ىلع ةلالدلا حيرص وهو دهاشلا اذهب ينتكن ال انكلو

 !؟ جارحألاو يداونلاو لزانملاو عراوشلاو « تانالعإللاو تالجملاو فحصلاو انيسلا المت يلا

 بكي نأ مهفأ انأ ؟ تايراعلا روصلا هذه ىلع تايتفلاو نايتفلا نم مهلا لابقإلا اذه امو

 ءالؤه نكلو . عقاولا يت هدج ال ام لايخلا يق يوريل « نومعزي امك « مورحملا » قرشلا اهيلع
 ثيح ال < ةيراعلا روصلا ةيؤر ي دهجلاو تقولا اذه لک نوكلتسي اذالو ؟ محلاب ام نووترملا
 ةزهجأ ايف تميقأ « ًايعس اهيلإ نوعسي ةصاخ نك امأ يت لب ٠ بسحف ةفداصم مهلباقت

 ف حضيف « اندنع ايندلا قودنصك « دحاولا تقولا ين دحاو دهاشم اهاري ةريغص ةيئانيس

 تاعومجملا كلتو . عاضوألا فلتخمم ىلع راع طیرش هنیع ماما رودیف ‹ ةيندعم ةعطق نعم بقت

 ‹ نييالملاو فولألا اهنم عابت اذال « ةريثم ةي رغم عاضوأ يف < تاصقارلاو تالثمملل روصلا نم

 ؟ روعسملا نامرحلاو رفاكلا عوجلا ةعذلب نورعشي ال موقل
 قالطنالا حم ةف تدازو <« اهراوأ لعتشا امنإو « بذبتت ملو ئفطنت مل نذإ ةزيرغلا نإ

 ! 'نونجملا
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 ةرسألا نع ثدحتن لب « قالخألا ثيدح سم ال دعب انك نإو « رحخآ قفأ ىلإ يتترنو
 . ءاوسلا ىلع ةأرملاو لجرلل ةيسفن ةجاح يه ثيح نم

 ‹ ةصلاح ةيدام سسأ نم هيلع موقت اب ةثيدحبلا ةيبرغلا « ! ةراضحلا » تناك دقو

 رسقتلاو <« ‹ خيراتلل يداصتقالا ربفتلاک ء ةايحلاو سضفنلل ةرصاق تاريسفت نم اهنع جتن امو

 ‹ ةيناسنإإلا نايك ةلزلز يت ًاببس ناك كلذ لك ... كولسلل يسنحلا ريسفتلاو « رعاشملل يناثلا

 ةرهاظ يهو . دودحلا رحلآ ىلإ ةيسنحلا ةيرحلا اتحابأ نيتللا اكيرمأو اسنرف نم لك يف ةرشتنم ىرحأ ةرهاظ كانه )١(
 نأ ودبي نكلو . امهليب لماكلا لاصتالا لهسيو « نيسنجلا نيب ءاقللا حيبي حمتجم يف ةبيجع يهو . يسجل ا ذوذشلا
 ! رييغتلا نم نولك ذودشلا ىلإ يدؤت ةلماكلا ةحابالا هذه
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 هتلمش اميف ةلزلزلا تلمشو . ةرفنم ةطباه ةروص يق اهريوصتو « اهتاسدقم لك يث اهكيكشتو
 تاطابتراو فطاوع نم اهدارفأ نيب موقي امو « ةرسألا ةركف

 ليغشت ناكو . ثيدحلا خيراتلا ين ًامخض ًاثدح تناك ةيعانصلا ةروثلا نأ عقاولاو
 تلعڄجو « اهطباور تککفو « اهمیمص ف ةرسألا تباصُأ ةب رض رکا لافطألاو ءاسنلا

 نكسملا اودجيل ‹ عناصملا ي قاشلا مهلمع دعب ةرسألا دارفأ هيلإ يوأي قدنفب هبشأ تيبلا
 يق اهنع نولجعم مهو « ةيمدآلا « فطاوعلا » نع نوثحبي ال مهنكلو < برشملاو لك أملاو
 ! عارصلا ةمحز

 ةماركب قيلي يذلا يوسلا اهقيرط ىلإ ةيناسنإلا ةداعإو ‹ عاضوألا حيحصت نم ًالدبو
 تای رظن عدتبپ حارو < جاتنإالا ةماخضو ةلآلا ةومب ًاروہبم « هغ ي برخلا ج ‹« ناسناللا

 ! صيحمتلاو ثحببلاو ملعلا مس اب ‹ اهرارمتساو اهمايق رربتو « ةع اقلا عاضوألا تّبثت - ! ةيملع
 نولکوم مه امناک « ةديدش ةسامحب ةيرشبلا ثيولت يف متمهم ٠ ءاملعلا » ىدأ دقو

 < ةيميهلا ةذللا ةوق ! نوكفأي ام ىلع مهرجأتو مهرعاشم يف خفنت « ةرابج ةوق ندل نم كلذب

 ! ناطيشلا ةوق وأ
 نم شنت ال ‹ ةيعاتجا ةلأسم ةرسألا نأب لوقت ةيرظن - ةيملعلا _ تايرظنلا هذه نم

 اهعدتبا يذلا وه . « يعمجلا لقعلا» عنص نم يه امنإو ! ةيدرف لويم الو « ةيعيبط عفاود

 ! تاعېت نم هب موقت اميف وا ‹ اهمظن روطت ي ءاوس ‹ هناطلس تحت اعاد يهو

 اذمل نينوكملا دارفألا نيبو عمتجملا نايك نيب نوقرفي نيذلا مه « كلذب نولوقي نيذلاو
 دوجو نع لاصقنالا ماع لصفنم نئاك « يعمجلا لقعلا » اذه نا نودقتعي ثيحب « عمتجملا

 مهزئارغ هيلإ هجتت ام ريغ ىلع ًانايحأ دارفألا رسقي عمتجملا نأب كلذ ىلع نولدتسيو ! دارفألا

 . 'ةيرطفلا مملويم وا
 ىلع ةيعامجبا هتعزنل ناسنإلا عوضحخ نا « عمتجملاو درفلا » لصف يئ انيار نا قتيس دقو

 طقف ينعي اعإو « دارفألا نايك نع لصفنم عمتجملا نأ ينع , ال « ًانايحأ ةيدرفلا هتاعزن باسح

 اهقيقحت عيطتسي ال ةحلصم كلذ ين ىري هنأل « ىرحألا ىلع هيتعزن ىدحإ بلي درفلا نأ

 . هدرفم درف وهو

 نم ًاتباث ًالصأ تسيل ةرسألا نأب ابيقنتعل يحوت ةيرظنلا هذه نأ انه انينعي يذلا نكلو
 ‹« عمتجملا فرصت تحت ءيش يه اإ و « هنودب ةيناسنأالا هذه موقت ال ثيحب « ةيناسنإالا لوصا

 ثيدحلا دنع « ةيرشبلا ةايح يف تابثلاو روطعلا » باتك نم « ةثالثلا دوہيلا » لصف يف دعب اميف ةركفلا هذه تشقان )١(

 . میاکرد نع
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 نإ لوقي وأ ‹ ضرتعي نأ دحأل نوكي نأ نود « دوجولا نم اهازأ ءاش ناو اهاقبأ ءاش نإ
 ! ليپسلا ءاوس نع فرحنا وأ ًاطخأ دق عمتجملا

 وهف <« خيراتلل ةقباسلا ةيسحجلا ىضوفلا ةلاح ىلإ دوعي نأ ثيدحلا عمتجملل نع اذإو

 | نولأسي دارفألا نكلو ء لعفب امع لأسي ال هنأل ! هتاملكل بقعم ال « هنأشو

 نأب ةلئاقلا ةيرظنلا كلت « تقولا سفن يف كلذك اهرطحأو تايرظنلا هذه مهأ لعلو

 ! ةيداصتقا ةرورض تناك خيراتلا نم ةليوط ةرتف هيلع ترقتسا يذلا اهعضوب ةرسألا

 - ةيعارزلا ةئيبلا نكت نم ةرتف دعب  جاتنإلا لئاسول ديحولا كلاملا وه لجرلا حبصأ ذنمف

 < ةرثاجلا هتينانأل عضخت نأ ترطضا « اہلاعا رمأ يت الماك ًاداتعا هيلع دمتعت ةأرملا تراصو

 ! ءاوسلا ىلع لاجرلا عيمحل نوكت الو « هدحو هل نوکت ناب اهمزلت يلا

 لجرلا عدتبا دقف ‹ عرشيو مكحيو كلم يذلا وه جاتنإلا لئاسو كلم يذلا ناك اذإو

 الو « هدحو هتمدخ يت ةأرملا لظت نأ نمضيل « ةبذاكلا ةسادقلاب ةرسألا طيحت « ًاقالحأ »
 ! لاجرلا نم هریغ عماط لکل اهسفن ضرعت

 يلا ةبذاكلا تالاملا كلت يف دازف !  لجرلا عارتحخا نم كلذك هلعلو  نيدلا ءاجو

 ! قاطنلا اذه ىلع جورخلا اه حيبت الو « دحاو لجر قاطن يت ةأرملا سبحت

  Îلمعت تراص اہنأل « لجرلا رسأ نم ًايئان ةأرملا تجرحلو ريغت دق مولا ملاعلا نكلو ‹

 ةدبعتسم نآلا ذئم دعت ملو . تررحت دقل نذإ . داصتقالا ملاع ين ًايباجيإ ًارصنع تحبصأو

 بم ةرح . . ةرح تحبصأ دقل ! ةرسألا اهاسو اهعدتبا يلا ةبيركلا ةينانأللو « لجرلل

 ةرورضلا طغض تحت لبق نم لعفت تناك امك نيعم دحاو لجرل ال . ءاشت نمل اهدسج
 ابياع كلعو اهبجعي يذلا ىتفلا اذه ناضحأ يف ةليلل نوكت نأ تهتشا اذاف . ةيداصتقالا

 لمعلا ي ةفداصم هتدجو < رح لجر ناضحأ ف ةمداقلا ةليللا ف نوکت مث ‹« اهرعاشم

 نأ دحأل سيلف <« « لبيج كرالكب ًابش رثكأ وأ « ًالضع ىوقأ هنأ ترو « قتيرطلا ين وأ

 ىلع قفنتو اهشيع بسكت ةأرملا تراصو « ىلوألا ةيرب ربلا تلطب دقف . يلعفت ال : اه لوقي

 ةلاسم قالعألاف . ديلاقتلاو قالعألاو نيدلا واعد لک محجلا ىلإ بهذتلو . اهسقن

 مظنلا تربغت دقو نآلاو . هل ةحلاصلا قالحألا ئشني ي يداصتقا ماظن لكو ! ةيداصتقا

 ةديدج « قالحخأ » تأشن دقف « ةيعويشلا ايسور وأ يلامسرلا برغلا ين ءاوس « ةيداصتقالا «<

 ةيصخشلا ةيرحلا ساب ‹ ةراعدلا ةيرح كلذك اهحنمتف <« ةأرملل ةيداصتقالا ةيرحلا عم قفتت <

 يتاذلا نايكلا قيقحتو !

 رمأ ىلع قفتت قفتت فالتحا نم اهنيپ ام ىلع يهو . ةرسألا نأشب ةثيدحلا راكفألا مهأ كلت

 . ةيناسناالا لوصألا نم ًالصأ د الو ‹ رشبلا عئابط نم اعيش تسيل ةرسألا لا وه ۽ دحاو
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 اذإ ‹« لبقتسملا ي اهئاقب ماودل ةجح سيل ةيرشبلا خيرات نم ةلواطتم تارتف اهءاقب نأو
 ! يرّسأ ريغ ًاعمتجم یشنتو « اهساسأ نم اهمدہت نأ ةيداصتقالا وأ ةيعاتجالا فورظلا تضتقا

 فرصب ةيسفن ةجاح ةرسألا نأ يهو ! ةملعلا قثاقحلا مهأ لفغت ةيملعلا تايرظنلا هذهو

 رصنع لمشت يهو - ااو . داصتقالا تاجاح وأ حمتجملا ةبغر وأ سنا ةعفد نع رظنلا

 ۲ رعاشم » كلذ لك ىلإ فيضت - عمتجملا تاروطتل عضحتو « داصتقالا رصنع رصنتعو ةزي رغلا

 ! كاذو اذهب لصتت ال ىرحأ

 ةيرشبلا ةايحلا تاموقم نم رصنع ريدقت يت يلاغت ال يلا « ةحيحصلا ةيملعلا ةرظنلاو
 ٠ تارورض » ين رصحنت نأ نم عسوأ ة ةايحلا هذه نأ كردت < رصاتعلا رثاس باسح ىلع

 . ةددعتملا ةريثكلا اهدفاور نم نادفار كاذو اذه نأل « داصتقالا « تارورض » وأ حمتجملا

 « ةرورضلا » ملاع نع عفترتو « امهيلك دنع الو اهدحأ دنع فقت فقت ال انکلو « ًاعم امهلمشت يهو

 . « ناسلألا » نايك قیقحتب ردجأو < لمشأو عسوأ یرخا قافا ىلإ هلک

 يف سفنلا نم ةرداص « رخآ يرشب جاتن لكك يهف « ًايرشب ًاجاتن ةرسألا تماد امو

 ةزيرغلا روطتو « ةيداصتقالا مظنلا ريغت نأ كش الو . اهرصانع لكب ة رثاتمو « اهعومجم

 فييكتو « ةرسألا هيلع موقت يذلا لكشلا فييكت يف نامكحتي < « عمتجملا روطت عم ةيسنجلا
 درفلا سفت يق ريتك قمعأ ادبلا ثيح نم ةرسألا نكلو ائاضعأ نيب موقت : يلا طباورلا

 ,ذه هتجاح  ةأرما وأ ناک الجر - درفلا يضقي دقف . داصتقالا تارورضو دسحألا حفاود نم

 . اهطباورو ةرسأالا نع ايئاہن ىنختسا دق هنا هرمع تارتف نم ةرتف يف هيلا ليعو « كلتو

 ثيح « ةرسألا بلط ىلإ هب عفديف ةياهلا يف هبتتي « هست قامعأ يف ًالغوم ًايفح ًاتينح نكلو

 بلاطم نم بلطم هتاذ ي وه يذلاو . رخآ ناكم يأ ين هدجب ال يذلا يسفنلا رارقتسالا دج

 . ةايحلا هنودب يقتست ال « سفللا

 ًاءوده رثكا امهيأ ىرنل « ةرسأ الب درفو ‹ ةرسأ يف درف ىلإ ةئ ةثداه ةيملع ةرظن رظننلو

 . طوشلا رحآ يت ًانانئمطاو
 ناودبيل « ةيداصتقالا امبتيافك ادجوو « قالحألا دويق نم اقلطأ نيذللا ةاتفلاو ىتفلا نإ

 دسحلسا تاوزن ناعبشي « جئاملا تاريحلاك ناقلطني امو « اف دح أل ةعتمو ةرماغ ةداعس يف

 نع فشكنت نأ ثبلت ال ةرهاظلا ةداعسلا هذه نكلو ... ءاوهألا امم تءاشو اءاش ايح
 . دیدش يسفن قلق

 مثاد راعس ىلإ ء ةذللا ىلع ديدشلا بلاکتلا يهتني فيك ةقباسلا ةرقفلا يف انيب دقف

 انه نم اهشهني ةشهن لكب ذتلي ال روعسملا بثذلا نأل . ةحارلاب هبحاص رعشي الو « يوتري ال
 يوسلا قولخعملا ذعلي امك < هبحی ماعط یھشُا نم تناک ولو ‹ نونجملاک مث اه وهو « كانه وأ
 روعسملا بلاكتلا اذهو . باصعألا رقتسم ئداه وهو هيلع لصحي يذلا « لوقعملا ردقلاب
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 حم قلطنيف < ةرسألا عفاد ىلإ خيصي ال نيح درفلا هيف عقي يذلا مايملا تام نم ةعناد ةمس
 . دودح الو طباض الب تاوهشلا

 . راعسلا اذه نم درفلا يمحت يلا ةيعيبطلا ةيقرلا يه ةرسألاو

 ءيش لك نم هترطفب دهزي ناسنإلا نأل « ةنونجملا ةوهشلا ةدح نم رسكت ًالوأ يهف
 رخآلا كلم امہنم الك نأ ىلإ ىلوألا شطعتلا ةرتف دعب ةجوزلاو جوزلا نأمطا اذإف ! هكلعإ
 . فوهلملا راعسلاو فينعلا يهشتلا ىلإ عفاد كانه دعي م < اهدي ري ةظحل لك يف

 تلعج ايلع ةككحلف « جاوزلاب ًايئان دبلتت وأ ةوهشلا تومت نأ هانعم سیل اذه نکلو

 ةحلاص درفلل ةيحصلا ةردقلا تناك الاط دمخحت ال ثيحب فنعلاو ةدحلا نم سنحلا ةوهش

 ٠ ضرألا رهظ ىلع ةايحلا رمتستو < لسنلا رمتسي يكل كلذو ‹ بولطملا ضرغلا ءادأل

 . نيدهازلا ةداهز الو ءاوترالا حبش اهفقوب اال

 اعاد يهف « ' ةيسفن ةراثتسا ىلإ ةجاح يف تسيل ةيوسلا املاح ين ةوهشلا هذه نإ لب
 اليكل « اهحامج حبكت تافطلم ىلإ ماد ةجاح يف امنكلو « ةقرط لوأ دنع ةشاجتسالا ةلهس

 . جاوزلا هققحي ام كلذو . شيعلا ةءانه هدقفي « امبحاصل ًارمتسم ًاباذع نوكت

 دالوألا رثكي نيح صحألا ىلعو « ةمئادلا امبلاطمو ء ةصاخلا اهلغاشم كلذك ةرسألاو

 لوقعملا دحللا دنع اهب فقتو « ةحسلملا ةوهشلا نع سفنلا فرصت « ةياعرلا نم ديزل نوجاتحيو

 . اططش هفلکی الو ےسحلا یت قهري ال يذلا

 ‹ ةوهشلا قالطنال يعيبطلا مظنملا يه ةرسألا دج اهتاذ ةيسنحلا ةزيرخلا ةيحان نمف

 هتاذ تقولا يت يوسلا درفلا حنمتو <« ةعادلا ةفهللا باذعو دسحلا رامد حنمت يتلا ةروصلاب

 . ءاوترالاو اضرلا ىلإ هب يهتني « ةيدسجلا ةعتملا نم ًالوقعم ًابيصن

 نامعني ال ةع املا ةاتفلاو مئاحلا ىتفلا اذهف . هدحو دسحلا بناج يضرت ال ةرسألا نكلو

 نأ < نفلا لهأ نمو قرشلا لهأ نم تام احلاو نيلاحلل ودبي دقو . كلذك ةيسفنلا ةداعسلاب

 ىمظعلا ةداعسلا وه ‹ ةنتافلا لالظلاو ةرحاسلا تالاغا هلوح نوقلطيو « بحلأ » هنومسي ام

 اتل < سفنلا اهب رمت ةيعيبط ةلحرم نوي نيح « كلذكل هنإو . ء يش ةايحبلا يف اهدعي ال يلا

 نيلاحلا نامطأ ينإو . ةايح لغاش ريصي نيح كلذك سيل هنكلو . ةايحلا قيفر لابقتسال

 ةيحورلا ةوشنلا الو « فيقشلا يهرالا رونلا كلذ حبصي م لحنملا برغلا ين بحلا نأ تالاحلاو

 تاظحل يف موي تاذ ةيناسنإلا اهتفرع يبلاو « نفلا بتك يف اهنع نوءرقي دق يتلا ةفرفرملا

 ةهجولا نم قحتتسي دعي ملو « ةزيرغ ةوزنو دسج ةوشن هلك راص لب ء اهرهطتو اهعافترا

 )١( فارسإالا نم مسجلا دمه نيح ‹ يسفنلا علطنلا يراجل ‹ ةيدسج تاطشنم ىلإ جاتحت دق كلذ نم سكعلا ىلع .
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 يف ال ‹ دوجوملا هعقاو يت نذإ هيلإ رظننلف . هيلع صرحب نأ ةصلاخلا ةينفلا ةهجولا وأ ةيسفنلا

 . دوشنملا هلاثم

 برغلا ءانبأ هسراع يذلا وه < ةفوهلم ةوهش نوكي نأ ىلإ ىهتنا يذلا « بحللا » اذه

 هفذاقثت « حيرلا بهم يف ًامتاد وهو ناسنإلا دعس لهو ؟ ًاقح هب اودعس لهف . موي لک هتانبو
 ةيلحخاد ةياقو ريغب ةنتفلا باهل هسفن فشكي نيح ناسنإلا نإ ؟ ةعأاه ةعفد وأ ةرئاط ةبه لك

 همامأ ىري هنأل « انه مويلا وهف . دشأ رايت لك حم عافدنالل ةضرع هسفن دج « ةيجراخ وأ

 دجو هنأل « رحآ ناكم يف ًادغ هنكلو . هتابغرل ًاعابشإ هيف بسحيف هيلإ هبذجب ًايوق ءارغإ
 نيح لك وه اذكهو . هبثاغر عابشإب ردجأو ءارغإ رثكأ ةئراطلا هتورنل ودبت « فنعأ ةنقف
 ' ؟ ةداعسلا هعم ًأشدت يذلا ينطاعلا رارقتسالاب عتمتسي فيكف . ديدج هاجتا يت

 يلاو « روثت ىتح ًأدهت داكت ال يلا ةمتادلا ةفهللا هذه ين يه ةداعسلا نإ نولوقي مأ

 ةفطاع لک لیباقع نم سحب فيك : سفن لک لآسیلف ؟ ةدیدج ةهجو نع موی لک ثحبت

 هنم فزنت بلقلا يأ حرج يه مصفنت ةيسفن ةقالع لك نإ ؟ دوشنملا رارقتسالا ىلإ هتنت 5 م

 سفتلاب ًالاع طق نوكي نلو . لوزي نأ تاهيه هنكلو « حرا لمدنيو مدلا فج دقو . ءامدلا

 يف وأ روعشلا ي ليباقعلا اهءارو كرتت نأ نود يهتنت نأ نكعب ام ةقالع نإ : لوقي يذلا كلذ

 يذلاب فيكف . دوجولا نم اهتاسبالم لك تلاز ولو « ادب ةدوجوم لظت ثيحب « روعشاللا
 ؟ ءامدلا هبلق نم نيح لك فزنتو « ةنغط نيح لك ىقلتي

 لوح هلايخ نم تالاملا عنصي يذلاو « ةفطاعلا ي قراغلا « قرشلا ماهوأ هذه نإ نولوقيس
 . تالاملا قحتست ال يلا ةدماحلا قئاقحلا

 لب . ةماد ةقالع انآ اهدحأ لاب يت نوكي نأ نود برغلا يت نايقتلي ةاتفلاو ىتفلا نإ
 . حارج الو بولق ال ء ناقرتفي مث . ةقفادلا هتنحش امهنم لك هيف غرفي « ةعاس ءاقل وه

 تاناويحلا يلف . ناويحلا ضعب هنع عفتري يذلا دحلا اذه ىلإ طبہت نأ ةيناسنإلا ذيعأ انأو
 ماودلا ىلع ةحاتم كلتف « دسحلا ةجاح نم ًأشنت ال ؛ رك ذلاو ىشنألا نيب طباورلا دقعت ةفلا

 . ناويحلا سوفن ي ىتح ةيرطف « ىرخأ لماوع نم ًأشنت اهنكلو . رك ذو ىثنأ يأ نيب
 لب ‹ مامحلا ىوتسم نع ىتح طبه هنا هسفن ىلع دهشي نا لحنملا برغلا بحبيفا

 ؟ روحجلا ين ةرئاغلا نيباعثلا عاونأ ضعب لب « دورقلا

 هعومجم ين هنأ قدصأ نأ عيطتسأ ال « للحتملا طباملا برغلا اذهب ينظ ءوس ىلع ينتإ
 يسفنلا قلقلاو « بابشلا نيب راحتنالا ثداوحف . رعاشملا نم لفسالا كردلا اذه ا

 ىلع رهاظم اهلك « نييناسفنلا ءابطألا تادايع ىلإ مہب یعسیف < هنودباکي يذلا

 ءارغاإلا لعقب هعم تعفدنا اذاف . ةيوسلا ةرطفلا ئالي ال برطضلا دسافلا ماظنلا اذه دا
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 تابارطضالا هنع ًأشنت امنإو « اهدعسي الو اهحيري ال عافدنالا اذه نإف ‹ دحلا نع دئازلا
 . جالعلا بلطت يتلا ةفينعلا

 ةرورض ريغ رحنآ ءيشل « لجرلا ىلإ ةجاح يف ةأرملاو « ةأرملا ىلإ ةجاح ي لجرلا نإ
 ةفلألا : ةيسفن « رعاشم » هباحر يقو رحآلا دنع دجيل امهنم الك نإ . ةزيرغلا ةعفدو دسحل ا
 ةلماك - لجرلا اهدجم ال . رحنآ ناكم يأ يت اهدجم ال رعاشم . فطاعتلاو « دولاو « نانحلاو
 مقتست ال اهلك رعاشملا هذهو . ذوذشلا تالاح يف الإ « ةأرملا دنع ةأرملا الو « لجرلا دنع
 فيك . رارقتسالاو نمزلا ىلإ ةجاح يف اهتعيبطب اہنأل . ةلوحتملا تارايتلاو ةجمامطلا تارفطلا عم
 نيصخش نيب ةفلألا ًأشدت فيكو ؟ ًادبأ كلذ دعب نايقتلي ال دق ليبس يرباع نيب دولا ًأشني

 امهنم لك يضع مث قئاقد « ديدحلا ةكسلا ىلع ةلباقتلا رطقلا ينتلت امك الإ نايقتلي ال

 ؟ ليبس ىلإ
 وج ين الإ اهقلطنم دج ال ‹« سفتلا قامعأ نم ةعباثلا « ةفيطللا رعاشملا هذه نإ ! الك

 ‹ رقتسي ال ًافهال ًانينحو « ةعاد ةيسفن ةعوج ببست  ققحتت مل اذإ _ لظتو . رقتسم ئداه

 . داصتقالا ةيرح لكو « دسحلا ةعتم لك ناسنإالا دجو ولو
 ‹ اهلك هسفن هيلإ يلي رحآلا سنحلا نم درف ىلإ ةجاح ي نيسنحلا دحأ نم درف لك نإ

 دمو . فطاعتيو هعم بواجتيو . ةنيفدلا هرارسأ لك نع هل فشكنيو . اهراكفأو اهرعاشم

 نيباحتم نيبلقل حتفنتل اهلك ايندلا نإو . ةفلتخملا اهتاعبتو ةايحلا ةهجاومل ًانوعو ًازفاح هنم
 ‹ ةيدنلا ةفلألا نع عوطقم « فطعلاو بحلا نم مورحم « دحاو بلقل حتفنت الو « نيفلآتم
 ءاذغلا اذه نم مورحم وهو < ًاريبك ًابلق نوكي نل وه لب . ناسنإ مظعأل بلق ربكأ ناك ولو

 . فيفشلا يحورلا
 الو رعش ريغب اهنكلو . مالحألاو لحما ملاع يف اهريوصت ي رعشلا ٌنتفي دق عئاقو كلت

 . مويلا ىلإ اهرجف ذنم اهلك ةايحلا ابتحصب دهشت « ةيملع » عئاقو ء نف
 لكو دسجلا ةعتم لك اهنع ينغي ال « ةأرملاو لجرلل ةيسفن ةجاح نذإ ينطاعلا رارقتسالاف

 هنال . نونجملا برغلا هيف ريسي يذلا فراجحلا رايتلا اذه ين ققحستي ال وهو . داصتقالا ةي رح

 يرئاح . سوفنلا يدرشم . عراشلا ين مهتايح نوضقي مهو . تيبو ةرسأ ين الإ ققحتي ال
 . دوشنملا رارقتسالا ىلإ نولصي ال منم نوجوزتملا ىتح . بولقلا

 اورظنا : انب اوحيصيل تاواغببلاك مههاوفا نوحتفيل قرشلا يأ انه نينوتفملا ةاعدلا نإو

 فرعي « ةلماك» ةبرجت دعب هقيفر امهنم لك رات كانه ةاتفلاو ىتفلا نإ . يرلاو مدقتلا ىلإ
 . اهادمو ةيسنجلا ةبغرلا صئاصخ ىتح . اهافحأو ءايشألا قدأ ىتح « ءيش لک هنع اف
 . رقتسي نأ هل يغبلي امك لزنملا رقتسيو . ةجعزم تاجءافم كانه نوكت ال كلذ دنعو

 قالطلا ةبسن ىري وهو « نينوتفملا ىقمحلا كئلوأب ةيرخسلا نم هسفن ناسنالا كلم الو
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 ! قالطلاو جاوزلا ةاوه نيرحأتملا ةمأ « رصم ايف امب « ماعلا دالب لك ين اهنع ديزت اكي رمأ يت

 لصت م رصم يف يه ايب « ةيكيرمألا تايالولا ضعب ين'/. ٠١ ىلإ ةبسنلا هذه تلاصو دقف
 . ةعيظفلا ةبسنلا هذه ىلا ًاعافترا ابتاقوأ دشا يف

 لیلد اکیرمآ ين قفالطلا نإ ! ال : كل ناولوقي نيح ةيارزلاو ةي رخسلاب ىلوأ مہکلو

 « جراخلا دراو » يكيرمألا قالطلا نأل معن ! ةيجمهو رأت رصم ي هنکلو . ةيندمو رضحت

 قالط كانه هنإ ! ! ةئيدر ةيلحم ةعانص وهف يرصملا قالطلا امأ . ةنقتم ةديج ةعانص نذإ وهف

 ! ديبعلا قالط انه وهو « ةداسلا

 ؟ نونجملا دحللا اذه ىلإ هيف غلابملا قالطلا اذه ًاشني م

 < تدوعت ياو « دوعت يذلاف . دودحلا فرعت ال يلا ةيسحلا ىضوفلا كلت نم ًاشني

 < بيترلا ئداملا تيبلا وج يف ًامعط ةايحلل ادجب نل « ةباغلا وأ ىدتنملا وأ عراشلا ي اشيعي نأ

 . موعزلا ءانماب فصعت يتلا ةجعزملا ةأجافملا وه هتاذ تيبلا نوکیف

 تدوعت ياو « ةرباع ةنتف لكل وغمي نأ دوعت يذلا نأ ء ببسلا نايب يف كلذ نم غلبأو

 ماظن ين شعاب امعني نل < ‹ ةصلاخلا ةعتملا نع ًاثحب « اهفطاوع اهدوقت ثيح عفدنت نأ

 نوكتو « ةددجتملا ناضحألاو ةلقنعملا تاوزتلا ىلإ قوشلا امهدواعي لب « ةرقتسملا ةينادحولا

 دج ىتح امهم لك ثبلي نلو ؛ لبق نم امهسوفن اه ًايهنت مل ةفينع ةمدص اهتاذ ةينادحولا

 یثح ثٹہلی نلو . ةداعلاو ةفلألا مكحب تدربو تأفطنا دق هقيفر اهلجأ نم راتحا يتلا ةنتفلا

 فدملا ماد امو . ديدج ىتف وأ ىرحخأ ةاتف صخش يف قفألا ىلع ترهظ دق ةديدج ةنتف دج

 تهجبا دق امہنیهش نأو ‹ قفتي دعي مل امهجازم نأ ةجوزلاو جوزلا دم فوسف « ةعتملا وه

 ‹ ةنايخلا تثدح الإو . ديدج ديص ىلا امہنم لك قلطنیل قالطلا ثدحیف ء تيبلا جراح لإ

 . 'لاصفنالا ةيغر نود ةينوناقلا لئاوحلا تفقو اذإ

 لک عمجب دحاو صخش دجوي نلف . علا اهفده لك ةايح يف ةيعيبط ةجيتت كلتو

 ‹« ةديدج ةفص كاع < رخآ ًاصخش ةفداصملا رهظت نأ دب الو . هقيفر دنع ةبوغرملا تافصلا

 . ديدج هنأل ًاقيرب رثكأ ودبي وأ
 . ةداع ةاحلاو

 شمطب < رخألا سنجلا نم دحاوب ينتكي نأ نيسحبا نم صخش لك دوعتي مل اذإف

 ةداعسلا دج نلف « هدسجب هيلإ يتلي امك « هسيساحأو هرعاشمو هسفن لكب هيلإ يتليو « هيلإ

 . صيصخستلا اذه ضرفي يذلا جاوزلا ماظن يف

 لوقي هنأ تدجو هتأرق املف « ةفسلفلا جهابم » ناونعب « تنارويد لو » باتک ىلع تعلطا دق نکا لو اذه تبتک )١(

 ! هيف شيعي ناك يذلا يكيرمألا عمتجملا نع مالكلا سفن
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 لك نإ ؟ جاوزلاب ةمساح ةياہن يهتنت اأ دحأ قدصي فيك .. اتاذ يضاملا براجم مث

 راثآلا هذهو . رهاظلا نم تيسل امهم  ةأرملا سفن ين ةصاحو  قيمعلا اهرثأ كرتت ةب رج
 هنا هيلا لیخ ولو هتداعس ي رثؤتف « هنم یعو نود ناسناالا ةايح هجوت روعشاللا يف ةيفتخملا

 يرش مم صخش لک اهایسي یا ةايحلا ةميق اف . ةرضاحلا ةظحللا يف اهلك هسفتب شيع

 يضاملا ين شبنتو ‹ يعو ريغب وأ يعوب ‹ قافلا ين موحت جراخلا ين هفطاوع ايب « هدسجب
 ةغئارلا ةريحلا كلت ي ةداعس يأو ؟ ةبيبح ىركذ وأ ةمراع ةقط وأ « ةعئاض ةداعس نع

 ؟ ةعزوملا فطاوعلاو

 ين ةقلطملا ةحابألا ىوعد مدبب يذلا وه « يرظنلا لايخلا ال ء ييرجتلا عقاولا نإ
 اهايحي يلا ةع اهلا ةقلطنملا ةايحلا كلت نأ تبثيو « بولقلاو ماسجألا ةحارإو سانلا داعسإ
 ةقهرم باصعألل ةدسفم « ثدحي مآ يمسرلا جاوزلا ثدح ءاوس « عراشلا ين برغلا

 اذه مدقت وهو سوسحملا عقاولا عم یفانتپ اذه نأ ( ءايك ذألا » ضعب بسحي دقو . سوقنلل

 راشتنا ىلع رخآ بتاج نم مهدن انكلو . ةسايسلاو داصتقالاو عارتخالاو ملعلا يث برغلا
 كلذ يف اع < اهدوهع لك ي ةيناسن الا اهغلبت م ةفيخم ةجرد ىلإ ةيبصعلاو ةيسفنلا ضارمالا

 ! تاباغلاو فوهكلا دهع

 ةرورض كلذك يهف « بسحب ةأرملاو لجرلل ةيسفن ةجاح تسيل ةرقتسملا ةرسألا نأ ىلع

 وق ساس ىلع لاقطالل يسضفنلا نايكلا ةماقإال ةمزال

 ميدقلا يف دحأ اهنم جني مل ةوهش لافطألا باجنإ نأ يهو ةتباث ةيسفن ةقيقح ربرقتب ادبنو

 -ةحارلا بحو ةينانألا عفادب - يف بسحي ةرتف ثيدحلا باشلا ىلع رمت دقو . ثيدحلا وأ

 يف فقتف ةبغرلا هذه ىلع ةيداصتقالا لاوحألا رث ۇت دق وأ . لسنلا ةوهش نم صلخت دق هنأ

 سفت يت لئافا غارفلاب سحيف ىرخأ ةرتف هيلع رمت بابشلا اذه نكلو . ام دح ىلإ اهقيرط
 ًايواخ هرمع نم عيض ام ىلع مدنلاب رعشيو . لفط ةحيص الإ هؤلمت ال غارف ‹ اهلك هتايحو
 ! دولخلاب همهويو « ضرالا رهظ ىلع ريصقلا هرمع نم دعب لسن نم

 فتاملا اذه هريمض يت تكسيل « هسفن ايف قرغي ةركف وأ المع ًانايحأ لجرلا دج دقو

 لفطلا نإ ! لفط ريغب اهاقشأ امو اهتايح ىسقأ ام .. ةأرملا نكلو . فوهلملا نينحلاو « حلملا

 وهو اپيل نم مث « اپئامد نم هيذغتو هلمحت اهدسج نم ءزج . ًازاججو ًاقح ةأرملا نم ءزج

 وأ ةصقان وأ ةلطعم اهنأ رعشت ثيحبب < يسفنلا اهنايك نم كلذك ءزجو . ءامدلا ةصالح

 ! لسنب تأت مل اذإ ةزجاع

 ةيب رتلل ةحلاصلا ةثيبلا مه ئهي نأ نذإ هيلعف ‹« لافطألا باجنإ بحي ناسنإلا ماد امو
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 مهتردق ىلإ نامطي ىتح مهسفنأل هلافطأ كرتي ال هتاذ ناويحلاف . كلذ نم لقأ الو . ءاهلاو

 . لالقتسالا ىلع ةلماكلا

 عفترا املكف . لیوط دمأل ةمادلا ةياعرلا ىلإ ًاعيمج لافطألا جوحأ ناسنأالا لافطأو

 هلافطأ تناکف < ء اهب موقي يتلا لامعألا ىدم عستاو « هفئاظو تداز « يترلا ملس ين ناويحلا

 یقرآ ء ناسنإلا ىلإ لصن ىتح . لامعألاو فئاظولا هذه ىلع ةنارملل لوطأ ةرتف ىلإ ةجاح ين

 . ناويحلا ىدل اهنم لوطأ ةلوفطلا ةرتف دجلف ( ! ضورفملا وه اذه لقألا ىلع وأ ) تانئاكلا

 يهتني ال ددعل لاجمل عستاو ‹ ةيلقعلاو ةيسفنلاو ةيدسحلا فئاظولا تداز انرضحت املكو

 ةياعرلا ةدايز ىلإ لبق يذ نم جوحأ لافطألا تراصف < راكفألاو رعاشملاو لامعألا نم

 ] 1 . مامهالاو

 « لافطالا ةئشنت لجا نم ةرقتسملا ةرسالا ىلإ انتجاح تداز انرضحت املك نذإ نحنف

 ديحولا يعيبطلا لاجملا يه ةرسألاف . نورتهتسملاو نولحنملا معزي امك ةجاحلا هذه لقت ملو

 ةديحولا ةثيبلا يهو . يناسنإ ساسأ ىلع - بسحف هدسج ال لفطلا فطاوع هيف برن يذلا

 نكمتنل « لافطألا سوفن يف ةدوملاو فطعلاو ةمحرلاو بحلا فطاوع ايف عرزن نأ نکمب يلا

 . عارصلا ىلع موقت وقت ام رثك أ بحلا ىلع هتاقالع موقت فطاعتم نواعتم عمتجم ءاشنإ نم كلذ دعب

 لهرتت هنودبف . هتاذ ي اصلاح ًارش سیل وهو . ةايحلا تارورض نم عارصلا نوكي دقو

 تاكرحلا نم نم ءيش ىلع نرم م اذإ يخرتستو مسجلا تالضع لهرتت امك طحنتو سفنلا

 ةياغ ىلإ ةليسو هنأ ىسي نيحو « هيف ناسنإلا فرسي نيح ارش حبصي هتكلو . ةفينعلا ةي ولا

 يف هعم ومنتل لفطلا سفن يف ةياغلا هذه تابنإ نم نذإ دب الف . هتاذ يف .ةياغ سيلو « ةليبن

 هعنميف <« ىمسأ فده لجأ نم عراصي هنأب مئاد ركذ ىلع لظيلو « ةقلتخملا هون لحارم

 ةليسولا هذه ريغبو . نيرحآلا قوقح ىلع ءادتعالا دح ىلإ عارصلا يف فنعي نأ نم كلذ

 فارسإللا عنم نأ انل ىنستي ال - نيلماكلا ةياعرلاو بحلا نم وج يف لفطلا ةيبرت يهو ةديحولا

 . هيلإ عفدتو هب يرغت ةايحلاو ةصاحخ ‹ عارصلا ةوهش يف

 نكمأ ذإ . هساسأ نم هلوقن يذلا ءارملا اذه ىلع تضق دق نضاحملا نإ : نولوقيو

 لب . نالهاملا ناوبألا هيلع ردقي ام لكب يرزت ةحيحص ةيملع سسأ ىلع اهيف لافطألا ةيبرت

 ‹ ةيركفو ةيسفن ةروص أوسأ ىلع مهاثشنيو ام افطأ ادسفي نأ ىرحأ نيلهاجلا نيوبألا نإ

 نم ءاحصأ الافطأ عمتجملل ئشنتو <« هلك اذه ىفالتت نضاحملا نكلو . ًاضيأ ةيدسجو

 . هجو لک

 . كانه وأ انه نم ةيرغملا تاياعدلا هلوقت ام لك اهتيبتل ينكي ال « ةمخض ةروطسأ كلتو

 هنزتف « ةبجاولا ةيححصلا ةبانعلا هب ییعتو < حيحصلا ءءاذغ لفطلل مدقت نأ نضاحعملا حسو يف

 رظنتو « ةيلقعلا هبهاوم نرمتو « هءاكذ ربتختو « ًابسانم ًامامح هیطعتو « هنزو لجستو موی لک

AY 



 . ةحيحصلا ةيملعلا لئاسولابو ‹ ةبسانملا ةظحللا ين هحل اعتف ومنلا ين صقن لك ي
 . ةيهألا يت هيواسي لقألا ىلع وأ « هلك كلذ نم مهأ ءيش ىقبي نكلو . نكم اذه لك

 بغر ولو ‹ اهنم هتيافكب هدوزي نأ نضحملا ىلع ليحتسي يتلا « لفطلل ةيسفنلا تاجاحلا وه
 . حيحصلا اهعضوب ةرسألا يت الإ رسيتت ال اهنأل .. كلذ يف

 نونمؤي نيذلاو . دسجلا نم عينت اهلك سفنلا نأب « سفنلا ءاملع نم « نونمؤي نيذلاو
 تاجاحلا مهمهت ال دق كئلوأ ‹« رعاشملا ئشنت دت يتلا يه اهدحو ةيداملا فورظلا نأب كلذك
 . ةصلاخلا ةيداملا فورظلاب طبترت ال وأ « دسجلاب ةرشابم لصتت ال يلا ةيسفنلا

 ‹ ةيرشبلا بناوحلا مهأ نع ءالؤه لفغي فيك ثحببلا اذه ًأدبم يف انحضوأ دق انکلو

 . ةللضم ةرصاق مهتا ريسفت ءيجتف

 مزالي يذلا يسفنلا للخلا نع «رسأ الب لافطأ » امباتك يف « ديورف انآ » تثدحق دقو

 تافارحناو ةيفطاع تابارطضا نم هلع جتني امو « نضاحملاو ءجالملا ين لافطألا ةيب رت

 . عاطتسا نا اذه . ديهج دهجب الإ اهمرقي نأ يناسفنلا ملعلا كلعإ ال ةذاش

 امهكلعب هنأب رعشي « أعم نيوبأ ىلإ ةجاحلاب هتايح نم ىلوألا ةرتفلا ين سحي لفطلا نإ

 هاحأ ناك ولو ‹ ةيكلملا هذه ين همحازي نم دج نيحو . دحأ ايف هعزاني ال ةلماك ةيكلم

 ‹ ةفينع تالاعقناب هسفن لعفلت < « يسفنلاو يدسجلا ماطفلا دعوم نع ًأركبم ءاج اذإ « قيقشلا

 . ام ةقي رطب رمألا كرادتي م اذإ ‹ يفاسفنلا وأ يبصعلا ضرملا دح ىلإ ًانايحأ لصت

 امھکلمب « « نيلماك نيوبأ هتايح نم ىلوألا ةرتفلا ي  لفطلا دج نأ نكع طقف ةرسألا يتو

 نم ريغص ءزجب الإ هدم نأ نضحملا عيطتسي ال ايب . دحأ امهيف همحازي الو « كلملا مات

 . نيثالث وأ نيرشع نم ًاءزج وأ « مأ رشع وأ مأ عير نوکی دق لافطألا ددع بسحب  مأ

 . بأ نم ًالثام ًاءزج هحنع املقو

 . لفطلا سفن ي هراثآ كلذ ئشنيف امہيلك وأ هيوبأ دحأ ةيداعلا هتايح ين لفطلا دقفي دقلو

 تاثيبلا ين  ديدج لفط ءيجب دق وأ . اميدافت نكع, الو دحأل ايف ةليح ال ةرورض هذه نكلو

 نكلو . ةمحازملا اهيف لبقي ال يتلا ةرتفلا يف هاحأ محزيف « بسانملا هدعوم لبق ةبصخللا

 . لاح يأ ىلع اميدافت نكمملا نمو « ةماعلا ةبسنلا ي رثؤوت ال ةردان ةلق هذه

 عاضوألا بت ری ةرسألا ماظن دج انإف ‹ ةبلاغلا ةرثكلا يهو ةيعييطلا تالاحلا يت امأ

 مألا يدث هاقلتيف دلويل لفطلا نإف . ةشهدلاو بجعلا ىلإ وعدي ًاًكحم ًابيترت لافطألل ةبسنلاب

 ا ءيش هنع يغي ال يذلا « لمكألا يعيبطلا ءاذخلا وهو « نبللاب ىلوألا ةظحللا ذنم
 - ةيوسلا ةلاحلا يف رخأتي الو « هل ةجاح ال ثيح ةهينه ذنم كانه نبللا اذه نكي ملو

 باح نع هيلإ هتجاح لقت ال روعش مألا سفن يق كلكم ءاقاطو 1 ديلرلا يذب لذ أ

 . ةدوملاو بحلاو فطعلا روعش وه كلذ <« ءاذغلاو نللا
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 . لفطلل ةبسنلاب بولطملا هدعوم يف ءيجب هنكلو . ءيشلا ضعب , ًارخأتم بألا رود ءيجيو

 < همأ يدث نع ريكي هللاع أدب اذإف . ءيشلا ضعب ةليوط ةرتفلو « ًلوأ همأ ىلإ ةجاح يف وهف
 رود نوکیو . دیدج هجو ىلإ علطتي أدب « ًاعانو ًايحاص اهمسجب هقاصتلاو « اههجو حمالمو
 همسج يف ةردقملاو ةوقلا بناوج ةيمنتو « هقفأ عيسوتو ‹ يجراخلا ملاعلل هباذتجا وه بألا
 . ءاوسلا ىلع هسفنو

 هک التما يت یمظعلا هتذلب ًارعاش « هیوبآب ًاقصتلم ًابی رقت : نيلوألا نيماعلا ىدم لفطلا لظيو
 لع ًابیردت وأ ةاغانم وأ ءاذغ تناک ءاوس ‹ هبلاطم ةباجا يف « امهلغشب » ٹیحب ‹ امه

 ةبرقم ىلع نوكي نأ الإ ينطاعلاو يسفنلا نمألاب رعشي ال مومعلا ىلع وهو . مالكلا وأ يشملا

 نيماعلا نيذه ءانثأ ي هنكلو . هيلإ جاتحي ام لكل ةمئادلا امتباجتسا ىلإ ًاغمطم « امہنم

 همسج بلطتب ةيثئاذغلا ةيحانلا نف . هيوباب لماكلا قاصتلالا نم ررحتلا ىلع جيردتلاب دوعتي

 ةيسفنلا ةيحانلا نمو . كلذك يمضملا هزاهج اهلمتحيو « نبللا ىلإ ةفاضإالاب ىرحأ ًاناولأ

 ميف يذغي « رابكو راغص « نيرخآ صاخشأ ىلإ سنأيف « نيوبألا طيحم نع هملاع عستي

 , هيوبأ نع لماكلا ءانغلا هنونغي ال اوناك نإو « ةيعاتجالا هتعزن

 كلذك اہنکلو < لفطلا سفن ىلع دج ةقاش ةيلمع يهو . ېدثلا نم ماطفلا رود ء يج مث

 لابقتسال نرع, نأ دب ال يمضهلا هزاهج نألو . هوو هئاذغل ًاحلاص دوعي ال نبللا نأل « ةيرورض

 تالاعفنالا ضعب ىلإ ید ولو ة ةرورض كلذک يسفنلا ماطفلاو . ةايحلا نم ةمداقلا راوطألا

 رضأ ءيش سيلف . دوجوم ريغ هناك هلامهإ وأ هيوبأ بح نع لفطلا ءاصقإ هانعم سيلو . ةفينعلا

 هسفن ىلع دمتعي نأ ًاديور ًاديور لفطلا ديوعت هانعم نكلو . ءارجإالا اذه لثم نم هنايك ىلع

 جضنت ال اذه ریغبو . نيوبألا نم فطعلاو نوعلا يتلت يق هرارمتسا عم < يجراخلا ماعلا ىلعو
 لفط هرمع لاوط لظيو . ةايحلا نم ةمداقلا راوطألا لابقتسال هفطاوع حلصت الو « هسقن

 مطفت م نيذلا نيللدملا لافطألا نأش كلذو . ةايحلا ةهجاومل حلصی ال هراکفأو هرعاشم

 . بسانملا دعوملا ي مهسوفن

 « ام دح ىلإ هيوبأ نع ءانختسالا ىلع ًارداق لفطلا راصو « يسفنلاو يمسحجلا ماطفلا مت اذإف

 كود « بسانملا هدعوم ي يتايف . ديدج دولول ةيعيبطلا تالاحلا ي مالا ايت طقف كلذ دنعف

 ْ نيوبأ دجيف ياي . سايقلا ين بسحت ال يلا ةردانلا تالاحلا يف الإ ¢ هقباس محزي ن

 يذلا ءيشلا يه < ةلماك ةيكلم هحينمو هلابقتسال ةدعتسم ( رمألا ًادبم يف لقألا ىلع اّمأ وأ

 . هاوس رخآ ءيش هینغی الو هدیری
 ىلع ىلوتسا يذلا « ديدحلا دفاولا نم ةريغلا هسفن ين ًاشنتس كش الف لوألا لفطلا امأ

 هراعشاب الو ‹ ىدم دعبأ ىلإ هفيطلت وأ هيلع بلغتلا نكعب روعش اذه نكلو . ةقباسلا هتكلم

 وهف « ديدحلا اذه نم ربكأ هنأ هماهيإب ًايناثو « ديدحلا ثداحلا مغر ةياعرلا عض دوم لاز ام هنآ
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 وه هنأ بجومب رغصألا هيخأ ىلإ ةياعرلاب هجوتلا ىلع هديوعتب ًاثلاثو ! انأش هنم مهأ كلذب
 فطاعتلاو نواعتلا ةحرف لحتو ‹« نيريغصلا نيب اهلمع ةفلألا لمعت اثير كلذو ! ردقأو ربكأ
 . قاقشلاو ةريغلا لحم

 ثدحي نأ هل ىنأ نكلو . يعيبطلا ةرسألا وج يف ةنقتم ةكحم ةقيرطب ثدحي هلك اذه
 مأ ين ‹« ةيزاوتم تاجاحو دحاو رمع يوذ لافطألا نم ددع كلرتشي ثيح « نضاحملا يف

 عاتمتسالا وأ « عناصملا يف لمعلا ي نايقيقحلا ناوبألا هيضقي يذلا تقولا لوط « ةدحاو
 ؟ قيرطلا وأ يدانلا يف ةمرحملا ريغ وأ ةمرحملا ةذللاب

 برحلا هذه ءاروو . نضاحملل ةياعدو ةرسألل ةبراحم ممألا دشأ يهل ةيعويشلا ايسور نإو

 ماظن نإ نولوقي مهف . ةيدرفلا ةيكلملا ةلأسم يف ةيعيبطلا ةرطفلا ةمواقم ين ةحلم ةوبش نكت

 ىلع موقي يعويشلا ماظنلاو . دالوألا ثيروتل ةيكلملا بحو ةرثألا رعاشم يبري يذلا وه ةرسألا
  رشبلا تانادجو نم كلمتلا ىلإ ليما عزتو رعاشملا هذه ةمواقل دب الف . ةيدرفلا ةيكلملا ءاغلإ

 ىلإ فاضي . نييقيقحلا مهثابآل ال ةلودلل اكلم دالوألا لعجو <« ةرسألا فطاوع ةبراحم نم

 ! نينومضم نييعويش اوج رخيل دالوالا ىلع ةلودلا فارشا نابض لاحلا ةعيبطب كلذ

 ميتجاحب لافطألا دادمإ نع نضاحلازجع امو : نيققحم نيررض لإ يدؤي اذه نكلو
 مهتشنت وأ . فطاعتلاو بحلا ىلع ال « قلطملا عارصلا ىلع مهنئشنت ىلإ يدؤي ام « ةيسفنلا

 فطاوع الم عزتنت نيح ¢ ةأرملاو لجرلا ةقالع نأ يناثلاو . روعش وش الو ل بلق ال تالآالاک

 رظنلا ىلإ تح يدؤي ام ةزيرغو ةوهشو دسج ةقالع نوكت نأ ینا طبہت < لافطألاو ةرسألا

 امو ‹ قيرط يأ نم لافطألا ىلع يلوتست ةلودلا تماد اف . قرو ةصاصق هنأ ىلع جاوزلا ىلإ

 ةجوزلاو جوزلا مزلي يذلا امو ؟ ةقالعو ةقالع نيب قراقلا اه ء ةيسنج ةقالع درجت جاوزلا ماد

 ؟ ةصلاخلا ةيميهبلا ةعتلا نم دحي يذلا « ءافولا وأ <« صالحخاإالاب

 ةرورض نضاحملا يت ةيبرتلا نإ : نولوقيو « هلك اذه نوفني مهئالقع ضحب نكلو
 دق ساسألا اذه ىلعف ! مبتلاهجب لافطألا داسفإ نم ءالهجلا ءابآلا عنمعل ايسور الإ تأجل

 . ' ليصألا حلاصلا ماظنلا املأ ىلع ال « ليج اهيلإ امل ةرورض اهنأ ىلع ! مهل ملسن

 ! قالحخألا ثيدح سم ال دعب انلز امو ‹ رحآ قف ىلإ ینترن مث

 - اهلك ىرحألا تارابتعالا نع رظنلا فرصب - هتاذ يسنحلا ساسحإلا نإ : لاق نف

 ؟ ةدحاو ةج ردو دحأو نول

 ةباعد ناك وأ اقح اذه ناک ءاوسو . اهطباور ةيوقتو ةرسألا مارتحا ا تدترا دق ايسور نإ : ةيعويشلا ةاعد لوق )١(

 ةليصألا ةرطفلا بلاطمإ حيرص فارتعا - ةقباس ةشماح ين تلق امك وهف « بيغرتلل
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 لطت ينلا نويعلاو ‹ ةثماظلا حراوج لاو جئاملا دسعإلا يف لثمتت يلا ةمراعلا ةوهشلا كانه

 . ةنونجملا ةجئاهلا ةيغرلا اهنم
 دیرت امم رفظت یتح « ةانأو بیترت يف ةدعلا دعت يللا « ةربدتملا ةئداملا ةوشلا كانهو

 . لاجعتسا نودو لهم ىلع

 ‹ بلقلا ىلع اهقيرط يق رمت اهذكلو « دسحلا نم عينت يتلا ةبهتلملا ةراحلا قاوشألا كانهو

 دسجلا ةحيصب جزتم « ةفطاعلا » نم ًاطسق اهيطعيو «راكعلا » نم اهب ام ضعب نم اهيفصيف

 . فوهللا

 ىلع اهقيرط يف رمت دق ابذكلو « بلقلا نم عبنت يلا ةفرفرملا ةرثاطلا قاوشألا كانهو

 ةظفتحم لظت اهنكلو ‹ راكعلا ضعب اهب طلخم دقو ‹ قرحملا هبي ضعب اهحنميف « دسجلا

 . ءافصلا نم ريثكب

 ال ًاقلطم ءافص تراصو < هلک راکعلا نم تیفص دق < ةلاحلا حورلا ة ةقارشا كانهو

 بصي يذلا راطإللا نم ىتح اصلاح لامحلا قشعت . دويقلا فرعت ال ةعاعشإو « دسحلا فرعي

 ! هيف

 ! رييعتلا الع ردقي الو ‹ ظافلألا اهكردت ال ىرحأ ناولأ كانهو

 فلتخ ابنكلو ‹ لصألا ين كرتشت « سيساحألا نم تاثم ةفلتخملا ناولألا هذه نيبو
 . فالتحا دشأ اپنیب امیف

 ؟ ! ۲ سنج ةياها ين هلک » : نیلئاقلا عم ل وق نأ يف ةيناسنإلل بسك يأف

 ىلع ملع لکو ءيش لک دسفت ناب ةليفك هذهک ةرظن نكلو . حيحص اذه . سنج هلک

 نذإ ىف نكلو . رمألا رهاظ يآ حيحص كلذ 1 ءايحأ اهلك الشم ءايحألاف 1 ضرألا رهظ

 ؟ سنج لكو اهنم عون لك صئاصخ ليجستو « ءايحألا نيب ةنراقملا يت ةايحلا ملع هسفن يعي

 ءايحألا نيب زيت يلا يه تافالتخالا هذه نأل « ةلئاه ًادوهج هيف لذبيو « كلذ عنصي هنإ

 وأ « قراوفلا هذه لفغأ اذإ « ًاملع ءايحألا ملع نوكي نلو . ضعب نم یقرآ اہضعب لعجتف

 . ةايحلا وه دحاو ساسأ يف اهك ارتشا درجمل « ةدحااو ةبت رم يت اهلك ءايحألا لعج

 يف روعشو روعش نیب قراوفلا لفغأ وه اذإ ًاقح ًاملع نوكي نل كلذك سفنلا ملعو

 قراوفلا هذه نإف . ةيسحلا هقاطلا وه دحاو لصأ نم اهلك عبنت اهنأ ةجحب « ةيسنجلا ةلأسملا

 يقرلا ملس يف ناسنإو ناسنإ نيب قرفت يتلا يهو « ةميظع ةلالد تاذ
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 ين سانأ معزي اميك « ةيجولويبلا اهفئاظو ءادأ وه ةايحلا مه لك نإ كلذك لاق نمو
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 نوكتي نأ نكعب ةحتف لكو « مفلا ةفيظو يدؤي نأ نكعإ قش يأف . تارورضلا هذه اهمزلتست ال
 ًاعيمج فئاظولا هذه نإو . نارصبت نينيع انوکي نأ نع نيقش لکو . ءاوها لحدب فنأ اہنم
 . ةيجولويبلا ةهج ولا نم ةدحاو ةروصب هجو لمجأ يقو هجو حبقأ ين متل

 رخا فده ىلإ ةراشإ كش الو هنا ؟ ةيجولويب ةرورض هل تسيلو < لامحلا ناک مف

 فده وه . قافآ نم اهقوف ام ىلإ قلطنيو « ةرورضلا نع عفتري فده « ةايحلا ةرطف ين روخذم

 . عافترالاو يماستلا

 < ماسجألا ملاع ي قلخلا فادهأ نم - لدحلا لمتحت ال ةعطاق ةروصب اذه ناك اذإف

 فثاظولا يدري يذلا < ‹ يمسجلا لامحلاف . سوقنلا ماع ي قلخلا فادهأ نم كلذك وهف

 رعاشما يدؤي « يسفن لامج هلباقي نأ دب ال « ةرورضلا نع ًادئاز ًارصنع ايلإ فيضيو اهلك

 نكلو « ةيجولويبلا ةرورضلا اهبجوتست ال « ىرحأ رصالع الإ فيضيو « اهلك ةيجولويبلا

 . تارورضلا ىوتسم نع سفنلاب عافترالا اهبجوتسي
 < قرشلا لها نم نوملاحلا اهقلخ امو ‹« هسفنل ناسنإإلا اهقلخ مل « ةايحلا ةرطف كلتو

 دوعصلا ىلإ ههجوو ‹ ءيش لك رطف يذلا هللا ةقلح اهنكلو ! ملعلاب اونمؤي مل نيذلا نورحأتملا

 . « لامحلا بحي ليمج هللا نإ » رمتسملا روطتلاو مثادلا

 لماكلا اننانمطا دعب . ةطباه تايوتسم نم نونجملا برغلا هيلإ ردحني ام كرتن نآآلاو
 اندكأت نأ دعبو . ةجئاملا ةيميملاو < ةقلطملا ةيحابإلاب ققحتت ال هتاذ درفلا ةحلصم نأ ىلإ

 < ام عافترالا ىلإ فدہت اہنکلو « ةيجولويبلا فثاظولا ءاضق درج ىلإ فدہت ال ةايحلا نأ

 . ةرورضلا دويق نع ىماستي ليمج قسن ىلع ىٌدؤت يكل
 نم باصعألا أدت ثيح « مالسإلا باحر ىلإ لدن « ةطباما تايوتسملا كلت كرتن

 . فوهلملا علطتلاو رئاحلا قلقلا نم بولقلا نثمطتو « رثاثلا اهجايه
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 هيلإ وبصت نأ نكع فارعا حرصأ « أدبملا ثيح نم ةيسنحجلا ةق ةقاطلاب مالسإالا فرتعي

 سکكعلا ىلع لب . مالظلا ين سلتحس ةسلح الو « ةطباه ةرورض اهب فرتعب ال هنكلو ! ةيناسنالا

 ! رونلا اہياع طلسيو . اهرهطيو اهعفري كلذ نم
 ,سانلل نیز » نآرقلا لوقي ٹیح < سنعبا ةلأسم ي عقاولا رمألا رک ذب ينتګي ال وهف

 هيلع هللا ىلص ينلا ثحتسي ةدابعلا نم ًاءزجاهربتعي لب . « نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا بح

 كلدذب دصقي هنإ ليق اذإف . « جاوزلاب مكنيد فصن اولمکأ ١ : لوقي ذإ اهئادأ ىلع ملسو

 حرج دقف < ةيسنجلا ال ةيقالحخألا ةيحانلا ىلإ رظني هنأ يأ ‹ درفلل ناصحإ نم هيف امل هتاذ جاوزلا

 هيتأي يسنجلا لمعلا ىلع باثي لج رلا نأ يأ « رجأ مكدحأ عضب ينو .. » « : لاق ٹیح امہنیب
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 ايف هل نوکیو هتوپش اندحآ يتابأ هلا لوسر اي : نيبجعتم نوملسملا هلأس املف . هتجوز عم

 لالحلا ين اهعضو اذإ كلذكف ؟ رزو ايف هيلع ناكأ مارح يف اهعضو ول متيأرآ » لاق ؟ رجأ

 ينيع ةرق تلعج و ءاسنلاو بيطلا مك ايند نم لإ ببُح » : لوقي يذلا وه مث ! « رجأ هل ناك

 هل رهطتي ام رهطأ « ةالصلا ىوتسم ىلإ سنج وه ٿيح نم سنجلا عفريف « ةالصلا يف

 ! حورلا اه شعتنت ةحئار ىكزأ « بيطلا ىوتسمو « نمؤملا
 ء هيلع نيصيرح اولاز ام مهءايقتأ لعلو « بب رق دهع ىلإ نوملسملا هعتصي ناك ام نإ لب

 يف سنجلا ةفاظن ىدم ىلع ةعطاق ةلالد لديل يسنجل ا ءاقللا يف ءدبلا لبق هللا م سا ةءارق نم

 8 رظتنملا لسنلا هلا كرابي نأ لجأ نم كلذ نوعنصي اوناك ملأ حيحص . ملسملا سح

 ىلع وهف < لاجملا اذه يف هركذ اذإف « نمؤملا ملسملا رطاخ ىلع دري مسا رهطأ وه هللا مسا

 . ميركلا ممالا اذه لهأتسي فيظن لمع ىلع مدقم هنأ نم نانئمطا

 ىلع ةايحلا رارمتسا نكع ال اهنودبو « ةيجولويب ةلأسم أدبلا ثيح نم ةيسنجلا ةقاطلاو

 لك مرتحي كلذل وهف « ايلعلا ةايحلا فادهأ قيقحت ىلع صيرح مالسإلاو . ضرألا هجو
 ضارغألا هذه قيقحت ىلإ يدؤي ام

 ‹فادهألا كلتل لمعلا ذيفنتلا ةقيرط وه « دويقلاو طباوضلا مالسإلا هل عضي يذلا نكلو

 يف اهب ساسحإللا قحب سانلل فارتعالاو « دوجولاب اهتيقحأ ثيح نم اہب فارتعالا دعب
 . روعشلا

 ةياغ يدؤت يلا ةيرطفلا عزاونلا تبكي ال « مالسإلا ةرظن » لصف يف انيب امك هنأ يأ

 ي وهو . دارفألا ةيقبو « دحاولا د رفلا ةحلصم هب ققحتت اع اهقالطنا طبضي هنكلو .. ةيويح
 سيل ءيش ىلع سالا لمحب الو « اهتعيبط فلاخب ًاثيش َلضرفي ال ةيوسلا ةرطفلل بيجتسي اذه
 . ەۋاضق مهعسو ي

 ًارمأ مهرمأي لب . مهرعاشم يف ۵ هوتبکی الو سنجلا يعاد اوعواطي نأ سانلل حيبي هنإ

 ضعب ىلع ميضعب وزب مهكرتي ال هنکلو . هب مم رغيو كلذ مهيلإ ببحيو « هيلإ ةباجتسالاب
 ةقبقح كلتو . ناويحلا نم عفرأ ناسنإللا نأب ًاخسار ًاناعيإ نمؤي هنأل « ناويحلا لعفي امك

 ىريف « ىلعألا قفألا نم رظني كلذك وهو . نايدألا نع رظنلا فرصب ملعلا اهررق « ةيملع

 فكلذلو . ككفتت الو اهؤازجأ مصفنت ال ةدحاو ةقلح : لبقتسملاو يضاملا هعم ىريو « رضاحلا

 الو . نيح لعب ةوزثلا هذہب یدرتی نیقیلا يار هاري وهو « هتاوزن نم ةوزن يف درفلا يراج ال

 مهو « هتلعف نم ررضلا مهيلع عقي نيرحآ ًادارفأ عفترملا هقفأ نم ىري وهو هتاذب ًادرف عطب

 ۰ ليج حافدنال بیجتسپ الو . ةايحلا ةنينأمطب اوعتمتسيو ررضلا اونمأي نأ ين سدقم قح ووذ .

 ٤ لايجألا ةيقب هعافدناب ليجلا اذه يذؤي فيك ةذفانلا هتريصبب ىري وهو

 كلتو . عافترالا ىلإ فدبت اهنأ ملعي وهو « طوبملا ي ةيناسنإلل يلم ال كلذك وهو
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 ةيجولويبلا ةفيظولا ءادأ درجع ينتکي الو . ةديقعب ناعإلا نع ًاعطقنم « ملعلا اهتبثأ ىرخأ ةقيقح ةقىقح-

 دئاز وهو « لامحلا ىوتسم ىلإ لصت نأ امترطف يف اعإو « اب ىنتكت ال ةايحلا نأ ملعي وهو
 . ريدقتلا عصضومو ديدشلا باجعاأللا عضوم هتاذ تقولا ي وهو ‹ ةايحلا ةرورض نع

 انأل - سانلا لامعأ هيف هباشتت يذلا كردلا ىلإ ةيناسنالا ردحنت نأ كلذك لبقي ال وهو
 ةردقملاو ةوقلاب لضافتت امك <« رعاشملاب لضافتت سانلا نأ فرعي وهو - ةصلاح ةي زيرغ لامعأ
 نم فدهو ةايحلا ننس نم ةنس تاجردلا فالتخاو جذالا ددعت ناو ... لاومالاو ءاك ذلاو
 . ضيضحلا ىلإ مهلك سانلا طبه اذإ ققحتي ال « ةليصألا اهفادهأ

 ) ًاغيش اہنم لفغي ال ‹ دحاو تقو ي اھلک ةايحلا فادهأل مالسإالا بیجتسب ادکھو

 رارمتسا ي ةايحلا ىح فرعب سنحلا عفاد عيطي ذإ وهف . سوفنلا ىلع ًاماحقإ همحقي الو

 فادہتسا فرعي ذيفنتلا لئاسو فظني ذإو . ةطغاضلا ةوہشلا ةباجإ ين سانلا قحو « لسللا
 ‹ ةينابهرلل مهوعدي الف « ًاططش كلذ عم مهفلكي الو . هياع سانلا ةردقو « عافترالل ةابحيلا

 . نیدلا تاجاو نع الون اه ردع لب < اهب اوتأ اذإ مہنم اهلبقي الو
u» 

 نأ يغيني يذلا يعيبطلا ءيشلا هنأ ىلع ةأرملاو لجرلا نيب ةقالع دوجو مالسإلا روصتي

 : نآرقلا لوقي ؛ هيلإ ًاليمو رحخآلل ىوه امهنم لك بلق ين لعج هللا نأ ررقي وهف . نوکي
 يف نإ . ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلح نأ هتايآ نمو ١
 كلتو . عونلا ظفح وه فده نايقتلي امہناب امرك ذی هنکلو . « نورکفتی موقل تایل كلذ
 . ًامولعم ًافده ةيسنجلا ةفيظولل نأ « ملعلا » ىدل هب ملسملا نف . لادج عضوم امبسحأ ال ةقيقح

 فده كلذلب ددحيف . « مکل ثرح مکؤاسن » : : نآرقلا لوقيف . اهتاذ ين ًافده يه تٽسيلو

 ‹« ةرذبلا عضول ‹ ٿرحت يلا ضرالا ةروص : ةيحوملا ةروصلا كلتب « نيسنحلا نيب ةقالعلا

 ٍ ٍ . عونلا سفن نم ةديدج ةرمثب يتأتو « تبنت ىتح اهدهعتو

 ‹ ًاددحم ًافده ةوبشلل نأ ىري وهف . ءدبلا ذنم مالسإللا يأر نيبتي ةيحوملا ةروصلا هذه و
 . ريحخألاو لوألا فدملا هتاذ ين وه ةوشلا ءاضرإ نأ ىلع قفاوي الو

 ءاوس ‹«ققحتي ةوہشلا هذه نم ةايحلا فده نإ : لوقي نأ لئاس ركف ين رطح ام رو
 ؟ كاذو اذهنيب نذإ قرفلا اف ؛ ءايمحلا ةوبشلا يف ًاقراغ ناك وأ درفلا هيلإ ظقيت

 نأب ناسنإللا نمؤي نيحف . روعشلا عقاو يف نيترظنلا نيب ًالثاه ًاقراف كانه نأ ةقيقحلا نكلو
 ين ةيغاطلا ةومشلا ناطلس فخم « هتاذ يف ًافده وه سيلو «‹ هنم ىمسأ ًافده يزيرغلا لمعلل
 ؛ حايترالاو ةعتملا هل حيتت امت رثك أ سحلا بذعت يلا ةحمامل لا ةروصلا كلت ذخمتي الف « هروعش

 ال يذلا فارسأللا حل قيقحتلا ىلع هنكلو « ةيدسحلا اہتذل نم للقي هنأ كلذ یئعم سیلو

 . نومأملا دحيلا دنع فقي
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 ‹ هتاذ يف ةياغ لك ألا نأ بسحي يذلاف . كاردإلا ىلإ برقأ ماعطلا لاثم نوكي دقو

 ةعتملا نادقفو « ةمختلا ىلإ يدؤت دق ةجرد ىلإ هيف فرسيو ماعطلا همه لعجم « لك ايل شيعيف

 هنكلو « يهشلا ماعطلاب عاتمتسالا ةذل دقفي نلف < ٍشیعیل لک أب يذلا امأ . ةياهنلا يف ءاذغلاب

 كلذك فقيسو « هتيناسنا نم صقنیو هتمارک لذي ًایعس هیلإ یعسی الف « هيلا هتوهش نم دحیس

 . طوشلا ةيامن يف رضت الو « مضملا يذؤت ال يلا ةيكلا دنع

 ٠ ةياغلا لك وه ةوہشلا ءاصضرا نأ یرپ يذلاف . كلذك ةيسنحلا ةلأسملا ف نأشلاو

 فعضلا ةج رد ىلإ لصي ىتح ‹ هرعاشمو هراكفأو هلام ينو « ةدودحملا هدسج ةقاط ين فرسي

 نلف « لسنلا يهو ‹ سنجلا ةياغ هداؤف ين رضحتسي يذلا اما . يسفنلا لالحنالاو يمسجلا

 نع عنتمتس ةيلآ ة ةقيرطب هسفن نأل نكلو - ةدارإو دصق نع هسفن عنميس هنأل ال فرسی

 هجتي نيح ةيدسحللا ةذللا دقفي نل هتاذ تقولا ي وهو . ىلعأ فادهأ ي اغاغشنال <« فارسالا

 . هوعدي دسجلا عفادب سحأ وأ « لغش نم اهيلإ غرف املك « هرعاشمو هسقنب اهيلإ

 نوکی نیحف . كلذک لئاه < روعشلا اذه نم ًأشني يذلا ‹ يفاسنإلاو يعاتجالا قرافلاو

 ىلع دويقلا عضت يتلا عمتجملا تاميظنتل مارتحا يأب درفلا سحب ال ٤ هتاذ ي ةياغ سنجلا

 یعسآ ةزيرغلا ءارو فده دوجو وهو « رحآلا ساسألا ىلع ة ةمثاق تاميظنتلا هذه نأل « ذيفنعلا

 ضرتفت هذه نأل < ةعيفرلا ةيناسنإللا رعاشملل ًامعط كلذك دجم نلو . رابتعالاب ردجأو اپنم

 طوبا نيب ةتوافتم تاجرد تاذ - اهنيب نم ةيساحلاو - اهلك ةيرطفلا تاعزتلا نأ ءدبلا ذنم

 . هيلإ اهب رقأ وه اهاندأو ء ةزيرغلا عبنم نع اهدعبأ وه اهالعأ ‹« دوعصلاو

 سنجلا ناب ڭونمۋي نح ًانئاش ًاطوبه ةيناسنإالاو ةيعاتجالا ةيحانلا ين سانلا طب انه نمو

 فاده دوجوب نونمژي نيح « ةردقمو ةمظع نم يتوأ ام ردقب لك ‹ نوعفتريو « هتاذ يف ةياغ

 . ةصلاخلا ةيميهبلا ةذللا ءارو (ءيجيس امك فادهأ ةدع لب ) رخآ

 يف ًازورب دشأ امهنكلو « ةيرطفلا عزاونلا لك ىلع نإقبصي عافترالاو طوبملا اهو
 ةيسنيللا ةق ةقاطلا فنع نم لصفلا اذه ًادبم ي هاتیب نأ قبس ال ًارثآ ىقمعأو ةيستجلا ةلأسملا

 تناك كلذلو . لامعألاو رعاشملا نم لئاه ددع ىلع ات رطیسو ٴ سفنلا براسم ي اهقمعتو

 اهنم ةيسنحلا ةلأسملاب ًالاصتا دشأ « ناسنإلا تافرصت لكل ةلماش ةلأسم يهو « قالحألا

 روعشلا ةقيرط وه قالحألا ةملك عام دنع نهذلا ىلإ ردابتي ام لوأ راص یتح . رحآ رمأ ياب

 هيلإ ةباجتسالا ةقيرطو ‹« يسنجلا عفادلاب
« &# 

 ثرح مكؤاسن » : لوقت يلا ةيآلا هتنيب يذلا وهو . لسنلا وه بيرقلا لوألا فدملا

 .« مکل

 تايئزلا نيب قفوي مث « ربكأ لكك اهيلإ رظني هنإ . قيرافت ةايحلا ذحأي ال مالسإلا نكلو
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 تقولا تاذ ين « فلاتملا قسانتملا لكلا اذه ةياهنلا ي انم فلأتي ثيحب «٠ بيجع قسانت ين

 . ةحيحصلا ةجيتنلا جاتنإب هردجأو عضو قفوأ ىلع صاخلا اهلمع ةيئزج لك هيف يدؤت يذلا
 ةصاخلا اهتفيظو : دحاو ثقو ين نيتفيظو  لقألا ىلع _ يدؤت ةيئزج لك تناك مث نمو
 . ريبكلا لكلا يف مظعألا قسانتلا نم امبيصن مث « ةبيرقل

 لع هتاپيجوتو هعئارش لک هقیسنتو « عمتجملاو درفلل مالسإلا ةرظن ين لبق نم كلذ انيأر

 ی وضعك هتفصو « لقتسم درفک هتفص : دحاو نآ ي نیتفص درفلل ربتعا ذا « اساسا

 يف هب ققحتي ‹ نيتبعش يذ دحاو عيرشتب ةيعاتجالاو ةيدرفلا هبلاطم نيب قفو مث « ةعامجلا

 . عومجملا حلاصو درفلا حلاص تقولا تاذ
 <« رحآلا سنجلل اليم ستج لك بلق يف هللا ىقلأ ذإف . ةيسنجلا ةلأسملا يف نآآلا هارنو

 نكلو . ةرشايملا ةبيرقلا ةفيظولا وهو لسنلا جاتتإ ىلإ ًالوأ كلذ ءارو نم فدي مالسإالاف
 لجرلا سفن يف ةفلألا رعاشل بيجتست يتلا ةرسأللا كانهف . ربكأ سانت نم ءزج اذه
 2 نأ نکم یرحخأ ةقالاع ةبأ ف اهماودو اهادمو اهعونب رسيتت ال « ةلماك ةباجتسا ةأرملاو

 ةقباسلا ةلحرملا ين مہتيجنأ نيذلا « لافطألا بلاطل تقولا تاذ ي بیجتستو . نیدرف نیب

 « بحلا رعاشم ىلع ةلوفعلا ىب ؛رتت ةرسألا يتو . بيترتلا ين هذه تقبس يتلا ةيئزملا ين وأ

 : سانلا هللا عفد اللولو » ةايحلا ةعيبط هيلا عفدت يذلا عارصلا ةوهش نم ففحت يلا

 < مهسفنأ لافطألا ءال ةداعسلا نم طسق ربكأ كلذب ققحتيف . ٩ ضرألا تدسفل ضعبب

 دیدخلا ليجللا نوكتي مهنم « ةلبقتسملا عمتجملا ةاون هتاذ تقولا يف مهو « لبق نم مهث *ابالو
 ‹« الم رغصأ تايئزج تلمش يتلا ةرسألا نوكت اذكهو . ليلث امع عمتجلا مكحي يذلا

 < ةبيرقلا ةصاخلا اهتفيظو يدؤت « اهنم ربكأ ماظن يف ةيئزج « نيلماك قفاوتو قسانت يف
 . لمشأو یدم عسوأ وهو يعاتجالا قسانتلا يق ىرحألا اہتفيظوو

 يق ةلماشلا ةيناسنإلا ىلإ < ىرخألا تاعمتجملا ىلإ دحاولا عمتجملا نم جردتن اذكهو

 ققححت ىتح « ربك ةياغل ةليسو ةيئزج لك لعب يذلا قفاوتملا قسنلا اذه ىلع « ةياہلا
 ! قیقد دحاو ماظنبو ‹ ةدحاو ةظحل ي ليصفتلاو ةلمحجل اب « ايلعلا ةايحملا تاياغ

 ساہل نه » : لوقي ثيح ليمج قيقد ريبعت يف ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا نآرقلا فصي
 حورلا ةقالعو دسحلا ةقالعل مثار ريوصت ةليلقلا تاملكلا هذه يف . « نه سابل متأو « مكل

 تقولا يت وهو « هب رتتسي يذلا رتسلا وهو « ناسنإالا ندبب ءيش قصل ابا نآ يف

 نايقتلي : ضعبب امهضعب ءيش قصلأ ةأرملاو لجرلاو . ديزي الو صقني ال هدق ىلع لصفم هتاذ

 اممم فرعت الف رحآلا ين امنم لك بوذي ةظحل يو . ةدحاو حورو دحاو دسج امه اذإف
 . هسبالب سابللا داحتا هبشي يذلا قيثولا لاصتالا اذه ىلإ ناوف ًادبأ امو . دودح
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 ىلع امو . ةنايصو رتس ةيدسحلا ةيحانلا نم امهف . رخالل دحاو لک < رتس امه مٹ

 امم لک صرحی ‹ نيفلاتملا نيجوزلا نم دحأل رتسأ دحأ سيلف . يسفنو يحور رتس ماودلا

 امهو . نويعلاو هاوفألا هبهنتف ءيش اهم فشكني نأ هرارسأو هسفنو هلامو رخآلا ضرع ىلع
 ىذا نم هسبال بوثلا يي رامك <« »وسلا لامعأو ةشحافلا نع امهنم الك ينغت ةياقو كلذك

 . ريرهمزلاو ةرجاملا
 ‹ هيلإ حيرتسيف هبحاص هسبلي . دقلا ىلع ًاطوبضم هليصفت ين سابللاك كلذ دعب امهو

 . نيرظانلا بجعتو اهبحاص بجعت ًالامجو ةنيز هب بستكيو « هطيحم ين ًاطيشن كلرحتيو
 . قيمع لماش دحاو هيبشت ين اهلك يناعملا هذه ريوصت نم عدبأ سيلف

 نوكيل ايقتلي نأ بجو دقف « دحلا اذه ىلإ ةقيثو ةأرملاو لجرلا نيب ةقالعلا تناك ذإو

 . رتسلاو ةياقولل هب قصتلیو « هلکیو هنیزی « هبحاصل ًاسابل اهنم لک
 دحأ نيب ةيرشبلا راتخ نأ نم ناسنلا یتلب نیح - صانم ال هنأ لبق نم انرکذ دقو

 نوکت وأ < ' ناويحلا نيب ةبلاغلا ةقيرطلا ىلع روك ذلا عيمحإ ثانإالا عيمج نوكت نأ : نيعضو

 نيدلا رات نأ يعيبطلا رمألا ناکو . ةأرما لكل دحاو لجرو « لجر لكل ةدحاو ةأرما

 . هللا اهن هراتخا يذلا قحلا امناكم ىلإ ةيناسنإالاب عافترالا ىلع صرحي وهو « رحآلا عضولا
 لعجم ام « هتحارو درفلا عاتمتسال ةبسنلاب ‹ ةيسنملا ىضوفلا ئواسم نم انيأر اننا ىلع

 ةنينامطلاو عاتملا نم طوشلا ةيان يف قفحتف « رحخالا ماظنلا ىلإ فدع اہتاذ ةيدرفلا ةحلصلملا

 . يسفنلا بارطضالاو يبصعلا قلقلا فلخت يتلا ةروعسلا ةوشنلا ققحت ام رثكأ

 ةقيرطلا وه حاوزلا نوكي نأ ىلع ( اهلك ةيوامسلا نايدألاو ) مالسإلا صرحي كلذل

 هلعجيف « ةراح ةوعد هيلا وعدي نأ نايدألا ةيقب ةيقب ىلع ديزيو « ةأرملاو لج لجرلا اهب تلي يلا

 نا نشو ب مرام قولا نم يذل ها ه نالا فص هيج ا

 . اهليبس يف لمعلاو « ايلعلا فادهألا لابقتسال راكفألاو رعاشملا ئي « اهتلغشمو اہتوطس نم

 . نيدلا وه كلذو

 اوغرغي نأ انتايتفو اننايتفل حيتن انتإ : لوقي نيح ىوعدلا هذه لثم معزي لحنملا برغلاو

 لمعلل اوقلطنيو ء باصعألا ىلع اهلمح نم اوصلختيل « ليبس رسيأب ةزيرغلا ةنحش
 . ديفملا رمثملا

 هذه غارفإ دعب ًاَقح لمعلل قلطني بابشلاف . عقاولا فلاخ اهنأ الول « ةقارب ىوعد يهو

 اذإف « ىثنألا بناج نم ةيسنجلا ىضوفلاب فرتعت الف « ةرسألا ماظن نم بيرق ًاماظن ئشلت ايلعلا تاناويحلا ضعب )١(
 . فيعضلا ناعذإو ىوقألا راصتناب يهتنت يتلا كراعملا تماق روك ذلا دحأ ىضوفلا هذه ىهتشا
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 فده يأ يحوتسي الو < ةرورضلا نع عفثري ال يذلا تحببلا يللا لمعلا هنكلو . ةنحشلا

 ةراضح . ةيداملا ةيبرغلا ةراضحلا ًاشنت كلذ نمو . ةبيرقلا ضرألا ى قثاقحو ةداملا عئاقو نم ىلعأ

 دصقأ الو . رمضلاو حورلاو سفنلا ملاع ين ةيزخملا ةلآضلا عم < ةداملا ماع ي مظعلا جاتنإلا
 سوءرملاو سيئرلا نيٻ وأ < كلهتسملاو رجاتلا نيب ةيدرفلا تالماحملا مظني يذلا » يعفنلا ربمصضلا

 ‹ رشبلا دارفأ نيب ةيناسنإلا ةوحألاب رعشي يذلا يناسنإلا ريمصضلا دصقأ امتإو .. لمعلا ي
 . روعشلا اذه يحوب لمعيو

 ٺث دحیتن يلا م اهوألا هذه ةميق ام اولاقو « مههوجوب اوحاشأ وأ ¢ مهفاتك أ موق زه اذاف

 ترطعيس نأ دعب ماعلا لإ اورظنيلف .. . يضرألا جاتئإلاو ملعلاو ةداملا حاجن حاجنلا امنإ ؟ اهنع

 .. ةيناويحلا ةفسلقلا هذه قنتعت يلا ابروأ هيلع تبلغ نيحو ‹ ةطباخا ئدابلا هذه هرعاشم ىلع

 نوتوتفملا انبلف الأ . باوبألا ىلع ةثلاثلاو « نرق عبر ين ناتيملاع ناب رح امه ناتاه ؟ راص فیک

 | ةثيمملا تاراغلاو ةرمدملا ليانقلا لظ يف » ؛ يركفلاو يسضتلا معنلاب < فطاخلا برغلا قي ربب

 نيح « ىلعألا قفألا مهرئامض يق نو رعشتسيو « ايلعلا تاباغلا ىلا سانلا فرصتي اع أو

 يسنجلا عابشإلا لعجم الو « ةياغ هءارو فدهتسب « فيظن ساسأ ىلع سنجلا ةنحش نوغرفي
 . ةياغلا وه هدحو

 يمسألا فدملا راعشتسا نإ لوقأ ينكلو . كاذ ىلإ يدؤي اذه درجم نأ معزأ تسلو

 . رمشتو ومنتف ايلعلا لثملا ايف رذبت نأ نكع, يتلا « ةحلاصلا ةب رتلا دجوي « ةيرطف ةعزن لك ن٠
 ةعيفرلا « ةيناسنإلا » نع ةياعدلا تثدحت امهم « موقي نأ لشم يأل نكع ال كلذ نودبو

 < بوعشلل ةايحلا ىوتسم عفر ىلع احتستو « ايسورو اكيرمأو اسنرفو ارتلجنا ريمض قرؤت يلا
 ىقلح ين ًاثلاث ًانيح ةمهاسملابو « رحآ ًانيح يداصتقالا لالذإالاو « ًانيح يركسعلا لالتحالاب

 !! نيثجاللا نيب ةيعويشلا ىوتسم عفرتو برعلا ءامد صتمت « ليئأرسإك ةلود
 مت ٤ مالسإلا ردص ي  قحلا هانعمعإ - مهمالسإ ىلع نوظفاحب نوملسملا ناك نيحو

 مالسإلا رشن ىلع تدعاس يتلا ايلعلا لثملا كلت مهسوفن ي تناك « كلذ دعب ةقرفتم تارتف يت
 تدمو « سلدنألا ىلإ دنملا نم مهلك نيملسملا نيب تحآو « هلك خيراتلا ين ةيلاثم ةعرسب

 ةقلطنملا ةوعدلا نوب راحي ال اوناك املاط «‹ دوهبلاو ىراصنلا نم نيملسملا ريغ ىلإ ةيناسنإالا رعاشم

 نأل «‹ ةيملعلاو ةيداصتقالاو ةيركسعلا ةبلغلا هتاذ تقولا ين نيملسملل تناكو . ريخلا ىلإ
 < بسكيو لمعي ضرألا ىلع شيعي اغنإو « لايخلا ف قلحي ءامسلا ي ًارثاط شيعي ال مالسإلا
 . روئلا اهمهلتسي ءامسلا ىلإ هحورو هرعاشم, تقولا سفن ي هجوتم وهو
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 رشب لكف . نيسنطا نيب ةيناسنإالا ةاواسملا ساس لع ةرسألا طباور مالسإالا مقيو

 نس هریخک ةيرشبلا هقوقح هل ‹ يناسنإ قولخم مالسإلا رظن يف وه ىشنأ وأ ناك اركذ
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 . ةظوفحم ةيناسناالا هتماركو . نيرخآلا ىلع مارح هلامو هضرعو همدو ةنوصم هتايح . تاقولخملا

 . نذِإ رغب هراد هيلع لخدی الو هیلاع سسجتی الو دحأ هباتغی الو باقلألاب زبنی الو زملی ال
 طسقلاب لصتت امنأل « ىٹنأو ركذ نيب قرف ال ًاعيمج رشبلا اہیف يوتسي قوقح كلت

 . ةيناسناللا ةايحلا نم كرتشملا

 ًاحلاص لمع نم ١ : ةرحآلا ةايحلا ين لامعألا ىلع رجألا يف ةاواسملا نوكت كلذكو
 .«نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ مهنيزجنلو « ةبيط ةايح هنييحنلف نمؤم وهو ىنأ وأ رك ذ نم

 فاكتب فرتعي « اهعم ىشمتيو ةيوسلا ةيناسنإلا ةرطفلا ةقيقح فرعي يذلا مالسإلا نكلو

 قوقحلا ضعب يف امهنيب قرفي كلذل وهو . ةقيقح سيل لثاهلا نأل « امهلثاب ال نيسنجلا
 يف امهنيب ىوس نأ دعب ‹ امهفثاظو فالتحاو « امهعثابط فالتحا نم ًاشنت يلا تابجاولاو
 . ناسنإ وه ثيح نم ناسنإلاب لصتت يلا ىرحألا رومالا

 ‹ باتكلا ضعب نرجؤيو ‹ نهتارعؤم ي ءاسنلا اهب موقي يلا ةفئازلا ةجضلا عضوم انهو
 ني ةقلطملا ةاواسملا نع نه اوبتكيل « راجيإلإ عاوتأ نم هيمسأ نأ بحأ ال اع وأ يردأ ال امي
 ماسجألا ءانب ريغت ةديدج ةزهجأ عارتحخا نبلط وأ اوبلط اع رو « تابجاولاو قوقحلا ين نيسنجملا

 لک يغتسيو « نآ ي ةأرماو الجر سنج لك ريصيو « دوشنملا لثاملا منيل ‹ سوقنلا عئابطو
 . ناسنإ لك نع ناسنا

 . ثاريملا عيزوتو ةماوقلا : نييساسأ نيعضوم ي نيسنحلا نيب مالسإلا قرفي

 ىلإ نورظنپ اب راغمو ضرألا قراشم يق داصتقالا ةاعد نل ةيداصتقالا ةلأسملاب ًادبنو

 كلذو . دادبتسالاو ةلاهحللا مالظ ي قراغ « | يرحات « ماظن هنأ ىلع ةلأسملا هذه ي مالسإالا

 ريك ي هلجا نم رهاظتت ءاسنلا لازت ال ام ةيناسنإلا قوقحلا نم ةأرملا حتعإ هنأ نم مغرلا ىلع

 إ دحأ نهحنارصل عمتسي الف ضرألا عاقب نم

 لجرلا لعجب هنكلو . قح كلذ . « نييثنألا ظح لثم رك ذلل » : ثرإللا ين مالسإللا لوقي
 . اهنتيزو اهسفن ريغ ىلع الام نم ًاثيش قفنت نأ ةأرملا نم بلطتي الو « قافنإلاب فلكملا وه
 . ءاعدا الو فطاوع ال « باسح ةلأسم ةلأسملا نأ ؟ دادبتسالاو ملظلا نیأف

 يفلث لجرلا ذحايو . اهسفن ىلع اهقفنتل ةثوروملا ةورألا ثلث - ةعومجمك  ةأرملا ذحأت
 هسقنل بيصي امهبأف . دالوأو ةرسأ ىلع ًايناثو < « ةأرما ىلع يأ « ةجوز ىلع ًالوأ اهقفنيل ةورألا
 نوقفنب لاجرل ةذاش تالاح كانه تناك اذإو ؟ ماقرألاو باسحلا قطنم رحلآلا نم رثكأ
 يأ ىلع يهو « ةردان ةلثمأ كلتف < ةرسأ لولبي الو نوجوزتي الو < مهسفنا ىلع مہتاورٹ لک

 يعيبطلا رمالااملإو . مالسإلا رابتعا ي لخدت الف هرماوأو مالسإالا تاميلعتل ةفلاخم لاح

 ابلع قفني وهو . ةجوزلا يه لاحلا ةعيبطب ةًأرما ايف ةرسأ ءانب ىلع هتورٹ لجرلا قفني نأ

 ةتبلا اعيش اهنم ذحأي نأ هل قحب الف ةصاخلا ابتورث تناك امهمو . ًافیلکت لب « هنم ًاعوطت ال
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 حم هيلعو « ءاشت امو يهف اهسفنل اب ظفتحت نأ تءاش اذإف . امہنيب لماكلا يضارتلاب الإ
 هيف رتق وأ قافنإلا نع علتما اذإ ه هوکشت نآ اهو . ًائيش كلمت ال انأك الع قفني نأ كلذ

 وأ ةقفنلاب عرشلا اه مكحيو . ( هردق رَ ىلعو هرذدق عسوملا ىلع» : كلب امل ةبسنلاب
 ؟ ةثوروملا ةورألا نم ةأرملا هلانت يذلا يتيقحلا ردقلا ين ةهبش كلذ دعب تيقب لهف . لاصفتلاب

 فلكم وهو « نيشألا ظح لثم لجرلل نوكي نأ داصتقالا ماع يف يتيقح زايتما وه لهو
 ؟ ىشنألا هفلكت ال ام

 لجرلا ىلع عزو دقو . طقف ثوروملا لالا ين يه ةقرفتلا هذه نأ ًاديج رك ذتن نأ يغبنيو

 . نوناقلا يه هيف ةلماكلا ةاواسملاف بستكملا لاملا امأ . هفيلاكتو امہنم لک ةجاح بسحب ةأرملاو
 انيب . بسكلا وأ رجألا يت ةأرملاو لجرلا نيب ةقرفتلا حيبي دحاو صن مالسإلا ين سيلو

 لجأ نم نرهاظتي - ًانرق رشع ةعبرأب مالسإلا دعب يأ  مويلا ىلإ ارتلجتا يت ءاسنلا لازي ال
 !! ةاواسملا هذه ىلع لوصحللا

 انيأر دقف < مالسإلا باسح يأ لجرلا ةميق فصن ةأرملا ةميق ةميق نأ نذا ةلأسملا عضو سيل

 ًاليلد دحاو لجر ةداهشب نيتأرما ةداهش رابتعا سيلو . حيحص ريغ اذه نأ ماقرألا تطنع
 اعنإ ! ثاريملا ي ةبسنلا سفن ىه ةبسنلا نأ ولو ‹« لجر فصن يواست ةأرملا نأ ىلع كلذك
 ةقفدخلا ةيفطاعلا ابتعيبطب ةأرملا تناك الو . ةداهشلا يف تاناضلا لک ریفوت هيف يعور ءارجإ اذه
 نوكت نأ يعور « ةقيقحلا نع « لضتف ١ ةيضقلا تاسبالعب رثأتت نأ ةنظم < لاعفنالا ةعيرسلا

 نح ۲ دج ردانلا نمو . ٠ ىرحألا اها دحا زت اهادحإ لضت نأ » ىرخأ ةأرما اهعم

 ايان امهادحإ فشكت نأ نود < دحاو فييزت ىلع اقفتت نأ « دحاو لاج ي ناتأرما رضحت

 ! ةقيقحلا رهظتف ىرحألا
 هذمل ةماعلا ةرادإلا هيلإ لكوت مّيَق كانه نوكي نأ يضتقت ة ةرورضلاف < ةماوقلا ةلأسم امأ

 دق دقو . تاعبت نم هعبتتست امو « لسن نم اهنع جتني امو « ةأرملاو لجرلا نيب ةع اقلا ةكرشلا

 ىضوفلا تبرض الإو « لوثسم سيئر نم دب ال هنأ ىلإ مہتاميظنت لك ي سانلا ىدتها
 ةماوقلا نأشب ضرتفت نأ نكعب عاضوأ ةثالث كانهو . عيمحجلا ىلع ةراسخلا تداعو « اباتطأ
 . نیمّیق اعم انوکی وأ . ةميقلا يه ةأرلا نوكت وأ مقلا وه لجرلا نوكي نأ امإف : ةرسألا يت

 دحاولا لمعلل نيسيئر دوجو نأ تتبثأ ةبرجتلا نأل ءدبلا ذنم ثلاثلا صضرقلا دعبتسنو

 ضرألاو ءامسلا نع لوقي نآرقلاو . سيئر الب ىضوف رمألا كرت نم داسفإللا ىلإ ىعدأ
 « ضعب ىلع مهضعب العلو قلخ اعب هلإ لك بهذل ًاذإ » « اتدسفل هللا الإ ةملآ امهيف ناك ول »
 ؟ نييداعلا رشبلا نيب وه فيكف « نيمّهوتملا ةهآلا نيب رمألا اذكه ناك اذاف

 نوكت « ةدايسلا ىلع ناعزانتي نيوبأ لظ ي نوب رتي نيذلا لافطألا نأ ررقي سفنلا ملعو
 . تابارطضالاو دقعلا امهسوفن ين رثكتو ء ةلتخم امهفطاوع
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 نأ ردجأ اممأ : لاؤسلا اذه لأسن امہلحب يق ضوخا نأ لبقو . نالوألا ناضرفلا ىب
 يهيدبلا باوجلا ناك اذإف ؟ ةفطاعلا مأ ركفلا . تاعبت نم اهيف امب « ةماوقلا شیر نوک
 يوتلي ام ًاريثك يذلا « داحلا لاعفنالا نع ةبيغ يق رومألا ربدي يذلا وه هنأل ركفلا وه

 ىلإ ةجاح نود ةلأسملا تلحفا دقف < مقتسملا رشابملا قيرطلا نع هب ديحيف <« ریکفتلاب

 . ریثک لادج
 ا ن و ییا ع اوا ریا دارا رم علصآ هاو

 رتحت ال امتاذ ةأرملا نإ لب . تيبلا ىلع ةماوقلا رمأ ي ةأرملا نم حلصأ ‹ هتاعبتو هجئاتنل هباصعأ

 ااف . راتعا يآ هل مق الو اهترطغب هرقتت لب ؛ امتامغرل عضخيف يه هريست يذلا لجرل

 نود ةأرملا رعاشم فيكتو « روعشاللا ين اهعباط كرتت يلا ةميدقلا ةيب رتلا رث أ نم اذه ناک
 ةيداصتقالا قرقحلا يف ةلماك ةاواسم لج رلا تواس يلا ةيكيرمألا ةأرملا يه ف « اہم يعو
 تد ایک يه هاهو ۲ لج رال امف تدبعتساف تداع « لقتسم ياف نایک اغ راصو
 سسحتقت « دالبلا كلت اوراز نيذلا دہشي امكو « ةيكيرمألا فحصلا اهرشنت يلا تافارتعالا
 ء هناضحأ نيب امسفنب يتلت مث « نيلوتفملا هيعارذو ضيرعلا هردص ىلإ علطتتو « لج رلا تالضع

 نم فلأتيل تاينحنملاو تاءوتنلا سبلتت نيح يأ ‹ اهفعض ىلا سايقلاب هتوق ىلا نشمطت نیح

 . قسانتم فلتۇم وم جازم

 نم لابلا ةغراف يهو < جاوزلاب اهدهع لوا ي « ةدايسلل ر تعلطت اذإ ةأرملا نأ لع

 رأت نیح اہنع فرصنت ام ناعرسف < باصعألاو ندبلا قهرت يلا مهتيبرت فيلاكتو دالوألا

 لمتحت ام يركفلاو يصعلا اهديصر ي دجت ال كاذنيحف . لاحلا ةعيبطب ةيتآ يهو « لغاشما
 . تاعبتلا نم ًادیزم هب

 ‹ ةعبتلا لباقت يلا ةساثرلاف « تيبلا ةرادإب وأ ةأرملاب لج رلا دبتسي نأ اذه ىدؤم سيلو
 يلا يه ةحجانلا ةسائرلاف . حيحصلا وه سكعلا نوكي دق لب . ةنواعملا الو ةرواشملا ينت ال
 هذه داجمإ ىلإ فدہت مالسالا تاهيجوت لكو . رمتسملا فطاعتلاو ٤ لماكلا مهافتلا ىلع موقت
 مهقوقح لاممتسا نم لاج رلا ملاسو هيلع هللا ىلص يبنلا رّفنيل ىتح ةرسألا لخاد ي حورلا

 ةرورضلا تالاح يف الا نآرقلا اهب مه حرص ينلا قوقحلا كلت ت تازشانلا مہتاجوز بيدأت يت

 اهعجاضي مث رابنلا لوأ هتجوز برضي نأ مك دحأ يحتسي امأ » : مه لوقي وهف . ىوصفلا

 دنع ريخلا سايقم لعجمو . قاقشلاو عازتلا ىلع مهافتلاو بحلا بيلغت ىلإ وعديف « ؟ هرخأ
 . « هلهأل مکر یخ مکر یخ ١ : لوقب ثبح هتجوزل هتلماعم ةقي رط وه لج رلا

 ؛ ةأرملا ال قالطلا قح هل يذلا وه لجرلا نوكي نأ مالسإلا يق اشن ةماوقلا قح نمو
 نأ ينبني ناک هناو « ملظ اذه نإ : نالعإال تارعؤملا ةماقإ نفرتحا يناللا ةوسنلا لوقت

 ر نیس جرا لطف قحلا ااه افي ةأرلا لمت



 ابتايح يف ةرم مك اہسفن ةأرما لك لأستلف . ةكحاممل ااييف موقت نأ نم طسبأ ةلأسملاو
 كلذ دعب روصتتلو . . هوحن اپتفطاع تریغت نیح هتاذ وه هتضفر مث اهتيلکب ءيشلا ىلع تقفاو

 ٹیحب . اذکهو اذکهو « هقلطتف دوعت مث ‹ هدرتف دوعت مث اهجوز قلطتس تناک ةرم مک

 . فيتا لإ ضيقا نم ةمئادلا ةكرحلا هله نم دالوألا سوفت لتخعو < رارق تيب رق ال

 نینجا الک يف نأ لبق نم نیب دقف « كلذ نوعنصي لاج ر دجوب ال هنلاذه ینمم سیلو
 نوكت لاوحألا هذه لثم يف ةماعلا ماكحألا نكلو . صقني وأ ديزي رحنآلا عابط نم ًاردق
 . ذوذشلا باب يق لحخدت يلا ةيدرفلا تالاسلاب ‹ ةقحاسلا ةيبلغألاب ةلكوم

 ‹ اهديب اهتمصع نوکت نأ جاوزلا دقع دنع طرتشت نأ ةأرملل حابأ مالسالا نأ ىلع
 . ' ديرت امو يهف اهقح لمعتست نأ تءاش اذإف . ديرت نيح لج رلا نع لصفنتف

 . لوقعملا يعيبطلا امهاجم ةيسنحلا ة ةقاطلل مالسإللا حيتي <« ‹ جاوزلا قاطن ينو « ةرسألا دودح يف
 عألا لحنت فيك هتريصبب ىري وهو « ةينالع وأ ةسلخ « عراشلا ي لاجملا امه حيتي ال هنكلو

 . رادحنالا نم مهعنجو مهزجحب ذحأت نأ نود « ةليذرلا يت نوواهتي اهدارفأ كرتت نيح طقستو

 ءاديإ هيلع مرحيو <« اهلجر ىلع ةأرلا رصقي يذلا ماظنلا اذه نإ » : ضعبلا لوقي دقو

 وهزت نأ ابتعيبط نم نأل ۽ ةآرملا ملاظ ماظن « نوتاوعبل الإ نہتیز نیدیپ الو » : هل الا اہتیز

 دق اہنایک نأ رعشت هت الو ‹« لاجرلا نم ددع ربکأ ي اهرحس برج نأ بحت يهو « اهتتتفب

 ىلع اهرصقن نيح ةيوثنألا اهتعيبط تبكن اننأكف . يعامجإالا باجعإالاب ترفظ اذإ الإ ققحت
 قاطنلا اذه يف الإ اهريثأت برج نأ اميلع مرح يذلا ماظنلا نأ حيحصو . بسحف دحاو لج ر
 ال اع انیب دق انکلو . ةعامحلا ةحلصم يه « درفلا نم ربك أ ةحلصم ىلإ فده دق دودحملا
 دصق دق « ةعامحلا ةحلصم ىلإ هيف رظن مالسإلا ي هيجوت وأ عيرشت رشت لک نأ كشلل الا عدي
 برجن ةيرحلا امه قلطت نأ ةارملا بحت لهف الإو . هسفن درفلا ةحلصم تقولا تاذ ي هب

 اهريغ ةنتف يف عقي اهلجر كلرتت نأ ىلع « يتاذلا اہنايكل ًاقيقحت « لاج رلا نم ءاشت نميف اهتنتف
 ةلوغشم ًادبأ لظت نأ اتداعس ققحي لهو ؟ ءارغإللاو ةنتفلا قح اهلثم نلن يتاوللا « ءاسنلا نم
 تزجع دق يه اهتتف نأ كلذ ىنعم نوكيف « ىرخأ ةأرما « هفطخت » نأ اهلجر ىلع لابلا
 ؟ نايك نم ةقيقحت تدارأ ام لكب فصعت اهثايربكل ةمدص نوكتو هب ظافتحالا نع

 عمتجملا ين « تايرحألا سوفن ي لعفلا در ىرت نيح ًالماك اهنايك ققحت ةأرملا نأ ىلع

 نم مالسالا يف ةأرملا عضو نع ليصفتلا نم ءيش « ةأرملاو مالسإللا » لصف ف « مالسالا لوح تابش » باتک ي )١(

 . هیحاوت لک

۰ 



 اہترطقب كردت نيلم ةدحاو لك نأل « هصخشب رضاح لجر هيف سيل يذلا « صلاخلا يئاسنلا
 ردحني الو « ةمب رج عقت نأ نود ‹ ينكي اذهو . ام الجر بذتجت نأب ةليفك ةيبذاحلا هذه نأ

 . لالحنالاو ىضوفلا ىلإ عمتجملا

 يباحي مالسإلا نأل لج رلا نود ةأرملا هب تصتحخا دق ديق اذه نإ لاقي امک  لیق اذاف

 ضرعت نأ ةأرملا ةعيبط ين ناك اذإف . طيسب ابنايب ةطلاغم كلتف « ةأرلا باسح ىلع لجرلا
 ءاسنلا نم ددع ربك أ عاضحإ ين ىمظع ةذل دج نأ لج رلا ةعيبط يف ناف « راظنألا ىلع ابتنتف

 ؟ كلذ مالسإلا هل حابا لهف . ةلقنتملا هتعيبط بسحب نهنيب لقلتي « دحاو تقو يف هترطيسل

 ؟ تقولا تاذ ي وه هتحلصم ققحت م ققحت يلا ةعامحجلا ةحلصم وهو « ببسلا سفنل هيلع همرح مأ

 ىلع دحاو يدتعي نأ نم صانم الف « طباض الب ءاسنلا نيب لقنتي نأ لجر لکل حابي نح هنإف

 . هنایک یت ققحب نأ ديري يذلا لج رلا اذه ةوج رملا ةداعسلا ققحتت الف . رحالا صاصتحا

 هضرفي مل « ةصاخلا امهتحلصم ةأرملاو لجرلا ىلع عنملا اذه ضرغي وهو مالسإلا نأ ىلع

 ىرحأ ةعزنل بيجتسي وه امنإو . امہتعيبط ي سيل ام امهفلك الو « امہسقنأ جراح نم امہیلع
 ىلإ نينحلا يه كلت « ىرخألا ةعزنلا نع ًاقمعو ةلاصأ لقت ال ‹ ةيرشبلا سفنلا لحاد ين

 سئألاو بحلاو رارقتسالا وج ي امھالک ةأرملاو لجرلا اهدجم ىلا ةرماغلا ةعتملاو <« ةرسألا

 . رحخآ ناكم يأ يف أيت الو ةرسألا اهشيهت يلا ةفلألاو
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 نأ لجرال حيبب يذلا تاجوزلا ددعت عيرشت : يه نأشلا اذه ين ىربكلا ةبشلا نكلو

 . جاوزألا ددعت ةأرملل حيبي الو « ابرو ثالثو ىنثم » ءاسنلا نم جوزتي

 نم رمألا اذه طقس كلذلو < جاوزألا ددعت ةح-اباب ةظحللا هذه ىلا بلاطت . ةأرملاو

 هلك اهنايكب صلخت ذإ « ةليصألا ةأرلا ةعيبطل هتفلاخم نع ثدحتت نأ جاتحن الو ! باسحلا

 ولو رخا صخشل هحنمت ام ايدل ىقبي الف ‹ اهفنكب لظتست يلا ةرسأللو « هبحت يذلا لج رلل

 ! هب تطبترا

 نم انركذ امك ئراوطلل تعرش ةياقوف مالسالا ىلع هب عش شي يذلا تاج وزلا ددعت امأ

 وأ « بلاغلا يف برحلاك « بابسألا نم ببسل لاج رلا ىلع ءاسنلا ددع ديزي نيف لبق

 توحبو « تيبلا لحاد ةأرملا اه ضرعتت ام رثكأ جراخلا يف لجرلا امه ضرعتي يتلا ةثبوألا

 ببسب - تاءاصحالا تيثت امك - اعم اھ اضرعت اذإ ءاسنلا نم ربكأ ددع لاج رلا نم ابببسب

 لالعخالا اذه ثدحي نيح . خلا .. . لجرلا ةعانم نم رثكأ ضارمألا دض اهمسج ةعانم

 نأ الإ ةجيتت هل نوكب نلو . ةموتحملا هجاتت عمر يناقو ءارجإ نم دب كانه نوکی ال < يددعلا
 ةيداصتقالا مظنلا هلحت دق يذلا « قافنإلا نع رظنلا فرصبو . لجر الب نهسفنأ ءاسن دج
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 . داصتقالا ىلع اساسأ يف ةمئاق تسيل « اهيلإ هتجاحك « لج رال ةأرملا ةجاح نإف « ام ةقيرطب
 ةاتفلا هذه نكت مل اف . نيسضجا دحأ اهنع يتغتسي نأ نكعب ال ةيدسجو ةيسفت ةجاح ىه امنإو
 سفنلا ةعتمو دسجلا ةجاح عابشإال ةقي ةقيرط دجت نلف « ًاكالم وأ ةسيدق < ‹ لجر اهمامأ سيل يلا

 ىقبيسف « ةينالع كلذ عنصت نآ اه حابأو عمتجملا لحنا اذإ ىتحو . مالظلا ينو « ةسلخ الإ

 امپأف . هراوج يف انآ رعشتو هفنك يت شيعت لجر ىلإ . ةرسأ ىلإ . تيب ىلإ مئادلا عوجا
 ةسئتبم ةيقش اہتايح لظت وأ « لجر ي ىرخأ ةأرمال ةكيرش ةاتفلا هذه نوكت نأ ؟ رين نذا
 ؟ ًافطحخ الإ لج رلا دجت ال اهنأل

 كلو . كش نود يفت محج يف دحاو لجر فنك ي ىرخأ ةأرما عم ةايحلا نإ

 نأ تلبق ام كلذ الولو . لجر الب ةأرملا هيف شيعت : يذلا « رحآلا محجلا نم رسيأ لادج الب
 . نيررضلا نوهأل ًارايتحا « هيلع مدقت

 لاجرلا ددع نيب نزاوتلا مدع نم ثدحت يلا ئراوطلا ةهج ةهجاومل ء ةرورض عيرشت ڌ نذا وه

 نل هنأل « نيسجلا ددع ايف ًافاكتي يلا ةيداعلا فورظلا يث ًادبأ هقيقحت هقيقحت نكم الو . ءاسنلاو
 نأ ةاتف لبقت نلو ! ةأرما هدنع لج ر هيلإ اهمضب نأ نكم يتلا « لجر الب ةدئازلا ىلتألا دجوت
 1! كيرش نود هعم شيعت : يذلا لجرلا دج يهو « جوزتم لجر فنك ىلإ يوأت

 جاوزلا نع زجاعلا لج رلاف <  ًاكح وأ ًالعف صقن دق لاجرلا ددع نوکی نأ يوتسيو
 تالاح هذه لکو . ةًأرملل ةبسنلاب دوجوم ريغ « ةيسفن وأ « ةيحص وأ ةيداصتقا بابسأل

 ةليح دحأل سيل - برحلا جئاتنک _ رحخالا اضعبو ‹ هجالع نع اہضعب « نزاوتلا مدع نم
 ىلإ ققحملا ررضلا فيفختلو « هذاقنإ نكم ام ذاقنإإل ئراوطلا نوناق ذفني طقف ذئدنعو . هيف
 نابشلا نم ًالئاه ًاددع تنفأ يتلا ةريخألا برحلا دعب اينالأ تهجتا دقو . عاطتسم ردق لقأ
 لح ريخ كلذ تدجو دق اهنآ ىلع لدي امت « ةملسم ريغ ةلود يهو ء تاج وزلا ددعت ةحابإ ىلإ

 ' تاكحامملا عيمج اهدعب طقست ة ةداہش مالسإلل دشيو « ةعيظفلا ةلكشملا كلتل نكمم

 حابي الو « ةدحاو ةحاتملا صرفلاف نيسنجلا ددع اهيف ًافاکتی يلا ةيداعلا فورظلا يف امأ
 ةيسفنلاو ةيقلخلا ةاواسملا ىلع صرحأ مالسإلا نوكي دق لب . ةأرملل حابي ام ريغ ءيش لجرلل

 . رخ ماظن لک نم

 )١( ًايعرش ًاجوز ةاتف لك دجت نيح - تيشح اهلتحا يتلا لودلا نأل « اتدارإ نع ًامغر اينالأ يف هاجتالا اذه ذفني مل -
 ناك ةلتحملا اينالأ يف قالخألا داسفإ نأ امك « رسيلا ةياغب مويلا امنودجب يلا ةمرحملا مهتعتم لالتحالا دونج دج الآ

 نيلتحملا ددي يذلا لوغلا ةموق رخؤي يكل « لالتحالا فادهأ نم ًافده !
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 اہترظن نم ااهاست رثكأو قفرأ ةرظن لجرلا ةثيطح ىلإ اهلك تاعمتجملا رظنت نيح ىلعف
 الو « هتج وز الو هلهأ فرش ىلإ ءيسيال ئطخب نيح لج رلا نأ رابتعا ىلع < ةأرملا ةئيطحخ ىلإ

 ةأرملا لمحت ايب « اهريغ نم هب ىتأ السن ةأرملا ىلع روزي الو « ةع رجلا باقعأ هدسج يأ لمحي
 ‹ ةلادعلا لك ًالداع ناك مالسالا نأ دج 1 هبجني مل السن لج رلا ىلع رؤزتو « ًادسجم راعلا اذه

 ثيح نم ةع رجلا ىلإ رظن ذإ . نيسنج لا يأ نم ةدحاولا ةي رجلا ىلع ةدحاو ةبوقعلا لعج نيح
 ةليح ال يلا ةيلمعلا اهجشاتن ىلإ رظني ملو < ةأرملاو لجرلا سفن ن يف ةئفاكتم يهو < اميف ةبغرلا

 نيوبأ يأ ءاتبألا قح ىلإ رظن امك . اهب انتجا يأ لج رلل ةيروعش ةيزم الو « اهقلخ يف ةأرملل
 . نيمرجملا نم لك ىلع يواستلاب عقي قح وهو « نيفيظن

 امك ء اهيلإ مدقتي يذلا لج رلا يف ةفعلا بلطتت ال دق امتاذ ةاتفلا نأ كلذ نم رثكأ لب

 ۳ تققحت دق « يوق لجرل اهسفن بهت اهنأ ىلإ نثمطت نأ ديرت امنأكو . ايف ةقعلا وه بلطتب

 لع يلوتست : نأ اهرورغل ءاضرإ دج اہنأک هتاذ تقولا يتو . ةيلمعلا ةب رجتلاب « العف هتردق

 امأ . ءاليتسالا ىلع ردقأو ةيبذاج نهنم رثكأ اهنأ رعشتل « تايرحخألا رظن يل ةميق هل صخش
 ةاتفلل ةءافكلا تشب تيثي الو ‹ ةعارب ىلإ جاتحي ال لبس ديص وهف ‹ هيمست امك « ماخلا » لج رلا

 نهرسأ نم صلخ يتاوللا ءاسنلا دع دازو « لجرلا براجت تداز املكو هياع يلوتست يلا

 ناك مالسإألا نكلو . اهتيتاذ قيقحت ي غلبأو اہتيبذاج ىلع لدأ كلذ ناک « اهرسأ ين عقيل

 لق » : نيسنجلل ةدحاو هرماوأ لعج نيح « اهسفن نم ىتح اهيلع مرك أو « امتحلصعب فرعأ

 نهراصبأ نم نضضغب تانمقملل لقو» . « مهج ورف اوظفحيو « مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل
 ةيناز الإ حكني ال ينازلا » : ةرهاطلا ةآرملاب عتمتسي نأ ينازلا ىلع مرحو . « نهج ورف نظفحب و

 نأ اه نمضف « نيتمؤملا ىلع كلذ مرحو « كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو « ةكرشم وأ

 . هریمض الو هسفن الو هدسج ال : لبق نم ثولتي مل اسفن هحنمت يذلا لج رلا نأ ىلإ نثمطت

 الق ‹ هرعاشم نم ًاءزج زجتحت دق يتلا بودنلاو حوربلا كلت ةيضاملا براجتلا هيف كرتت ملو

 ‹ ناويحلا ىوتسم نع ةيرشبلا رعاشملاب مالسإالا عفتري اذكهو . هتايح ةكيرشل ةصلاح نوكت
 . ناسنالا ةرطف ىلع هتاذ تقولا يت ظفاحي وهو

 نم ةايحلاب ًاعاتمتسا رثكأ مالسإلا لظ ين لجرلا نأب لوقلا « كلذك تاهبشلا نمو
 ريثك لوقلا كلذ ينو . « نكتويب يف نرق » ءاسنلل لاقي ايب <« ‹ عراشلا ىلإ جرم هنأل < ةأرملا

 هتاليمزب عمعجت ةآرماف « جراخلا ي لاجرلا نم هئالمزب عمتي لج رلا ناك اذإف « ةطلاغملا نم

 ي ءاسنلا ةيحصب لجرلا عاتمتسا دصقلا ناك اذإو . ماودلا ىلع اہل دابتي يتلا تارايزلا ي

 يدبت نأ وأ < ةجربتم جرخت نأ ىشنأ لك ىلع مرحي نيح ةعتملا هذه حاتت نيأ نف جراخلا

 اهتيب يف ةأرما لك تسماد ام « جراخلا يف اهب عتمتسي يتلا ىشنألا دج نل هنإ ؟ نیرحآلل اہتيز
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 امأ . قيرطلا ىلا ةأرملا تجرح اذإ لجرلل ةدئازلا ةعتملا دج وت امن إ . اترسأو اهج وزل ةصلخم
 . نامرحلا ين ءاوسو ةحابملا ةعتملا ي ءاوس نانوكيسف « مالسإللا رماوأ امهالك ناعيطي نرح

 لجرلا نأ نظي ةعتم < تانئاكلا نم هيف نمب ال « هتاذ يف عراشلا نوكي نأ الإ نذإ قبي ملف

 عياشلا ىرت ةأرملا تناك اذإف ء مالسالا لظ يف ةأرلا ابيف هكراشت الو « هدحو اهب عتمتسي

 ةهزن يف امهدالوأو ناج وزلا كرتشب : نأ عتمب ملو هيلإ جرخت نأ اهمرحي مل مالسإالاف ةيرغم ةعتم

 . كاذو اذه يرغتل اماقع نم قلطنت نأو ‹ اهجورخ يق جربتت نأ طقف عنم هنكلو . ةرايز وأ

 ىرخأ ةأرما اهلجر فطتخت نأ نم ابتاذ ةآرملا ةيامحل هترورضو « حنملا اذه ةلكح- انيب دقو
 . كاذو اذه اوج رم وأ « ًابيطح وأ لعفلاب ًاجوز لجرلا اذه ناك ءاوس « ةنتفو ءارغإ اهنم رثكأ

 رسي يأ ةسيسخلا مهب . رام اوقَمحيل هللا دابع يف ةشحافلا عيشت نأ نوبحي نيذلا لوقيو

 عتمأو e رصت احلا نإ : نوناقلا فيس الو ممتجملا ةروثل اوضرعتي نأ نود « ةلوپسو

 نم ةريثك ًاناولأ ناف . كلذكل هنإو . دويقلا نم ةقيلط دايقلا ةلہس قيرطلا ىلإ ةأرملا جرخت نيح

 ‹ ةقورسم فاحصلا هذه نوكت نيح لوقلا ام نكلو . لادج الب دحاو نول نم ىش يه ماعطلا

 نوکت یتح « رخآ تیب نم ةقورسم ء ةيبش ةفحصب دحأ عتمتسي ال هنأو ؟ ةفحص تيب لك نم

 رورغلا مهيلإ ليخب مأ ؟ نوبحي كلذك وأ ؟ نورخآ اب عتمتسيل تقرس دق هتيب ين يتلا ةفحصلا

 ؟ نوکتافلا امیلع وطسی ال ةنمآ مہتویب یقبتو ‹« نوکتفی مهدحو مہنآ

 غلي نأ لباقم ين < هریغ ایف غليل هسفنب هتفحص رضحی دحاو لک ؟ ةينالع اہنودیری مآ

 « لحنملا برغلا يف اهانيأر يلا ةيسنجلا ىضآرفلا ىلإ اندع دقل نذإ ؟ نيرخأالا فاحص يق وه

 . نوعتمتسملا اهوجري ناك يلا ةموهوملا ةداعسلا كلت طوشلا ةياہن يأ ققحت ال الأ اندجوو
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 نأ ةجوزلاو ٤ هتج وزب ينتکی نأ جوزلا دوعت اذاف . كلذ ي ًاریبک ًانأش ةداعلل نأ ىلع

 ىعسي نأ ناكمإالا ين نأ ًايئاهن امهباسح نم اج رخأو « ةحابملا ةعتملا قاطن يت < ‹ اهج وزب ينتکت
 الف هيتغت ةلماك ةعتم ةيجوزلا ةايحلا ين دجيسف <« اهيلع لصحي وأ ةمرحملا ةذللا ىلإ اهدحأ

 : نامرحلاب رعشي
 علقت ليلق ىلإ درت اذإو ا تبغر اذإ ةبغار سفنلاو

 نإو . تبكلا دلوي نيسنجلا نيب لصفي يذلا « تمرتملا » ماظنلا اذه نإ : : لاقي نکل

 تأشن نيأ نف نف . ةآرملاو لجرلا نيب ّرحلا لاصنالاب حمسب ال هنأل توبكم يمالسإلا قرشلا

 ؟ ةروطسأالا هذه

 تحبصأو « قوسلاو عراشلا ىلإ ةج ربتم ةأرملا تج رح نأ دعب الإ ًاشدت مل ةثيدح- ةروطسأ اهنإ
 ‹ جوزتي لجر لک ناک نيح كلذ لبق ةدوجوم نكت ملو . نيبغارلا لوادتم يت ًاكح- وأ ًالعف
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 . نامرحلاو تبکلاب رعشب الف « رخآلاب دحاو لک ينتکیف < جوزتت ةاتف لکو

 رعاشم ريقتست ةنتفلا هذه نأل . ًاقح تبكلا دجو دقف قي رطلا ىلإ ةنتفلا تج رح نيح امأ

 تسيل يهو . ةيمالسإلا ملاعتلا لظ يف ىبرت يذلا ( ةملسملا وأ ) ملسملا سفن يف ةمرحم

 ىوتسم ىلإ هعفريو سنجل مالسإلا مركي فيك انيلع رم دقف <« سنج اب لصتت اهنأل ةمرحم

 ًایعیبط ناکف . ثدحت نأ زوجي ال يلا ةع رج اب « ةشحافلاب لصتت اهنأل ةمرحم اهنكلو . ةدابعلا

 د « لحادلا ي ميرحتلا عن اومو < ۽ جراخلا يأ ةحئاجلا ةنتفلا هذه نيب عارصلا ًأشني نأ كاذ ذإ

 ليخلا يه ةلحنلاديلاقلا هذه نل لب « لوزت نأ ينبني يلا يهو « ةلمخلا يه عال هذح نأ

 < ةفراحلسا تاوہشلاو ةجئافا فطاوعلا وه وه سيل ةيضقلا هذه يت مكحلا طانمو . لوزي نأ بحجم يذلا

 ًاقيقحت رثكأو « هتاذ درفلا ةينبل ملسأ نيعضولا يآ ين حيحصلا يملعلا قيقحتلا وه امنإو

 كسم نيح « دحاو باوج الا هيرتلا ملعلا مامأ سیلو . طوشلا ةيان يأ ةيدرفلا هتداعسل

 . دودحم دحاو ليج نيعب ال « اهلك لايجألا نيعب اميلإ رظنيو « اهفارطأ عيمج - نم ةيضقلاب

 حيحصلا وه ةيده لاز امو < ماع ةئاثلثو فلأ لبق دحاولا باوحلا اذه مالسإلا فرع دقو

 . ماوعألا رم ىلع

 ء قاطنلا اذه جراخ يق همرحيو « هدحو جاوزلا قاطن ين يبسحلا عاتملا مالسإلا حيبي نيحو
 . دعب جوزتي مل يذلا بابشلا ةلكشم ًاشنت

 لظ يف ‹ ةيداصتقالاو ةيعاتجالا ةايحلا تدقعت املكو . كش كلذ يف ام ةلكشم يهو

 سفنلا ءاملعل لغاشلا لغشلا ناك دقو . ًافنعو ًادقعت ةلكشملا هذه تداز <« ةيب رغلا ةراضحللا

 رادحنالا ناكو ؛ ةرطخلا ةلكشملا هذمل لوقعم لح ىلا ءادتهالا وه برغلا يف عاتجالاو

 ‹ دودحلا دعبأ ىلإ هيف ريسلاو ء يطا لح ىلإ هاجتالل ةجيتن برغلا هيلإ قلزنا يذلا فيتعلا
 ! دودسلاو دويقلا فرعي ال هتعيبطب لحلا اذه نأل

 ةموتحملا ةجيتنلا اهنأل « ةلماكلا ةيسملا ةيحابإلا ىلإ اوهتناو !ءيربلا طالتحخالاب اوءدب

 أ ةموعزملا ةءاربلا كلل

 جلاعيل ء هلالحنا ءدب يث برغلا اهب علط ةمخض ةروطسأءيربلا طالتحالا اذه ناك دقلف

 .. معلا اهريخو ةقلطملا اتدئاف ين نولوهب عاتجالاو سفنلا ءاملع حارو . يسنجلا تبکلا اهب

 اتجبتت نع تفشکت ن دعب « هناسل ىلع اهرکذ يرجي موبلا دعي لو ء اهب رفکف ب برغلا داع مث

 . ةموتحملا ةيعيبطلا

 طالتخالا اذه ين قباسلا مهيأر نع اولكن دقف باصعألا ءابطأو سفتلا ءاملع امأف

 ةيولخلا تاهزتلاو « ةئيربلا » ياشلا تالفحو < ىقيسوملا ماغنا ىلع صقرلا هيف اع ‹ يوقشلا

 . « نيسردملا فارشا وأ نيدلاولا ةباقر تحت و
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 . اهدمخ نأ ال ةيسنحلا رعاشملا جيمي نأ هنأش نم طالتخا لك نإ : مويلا نولوقي مهف
 ذيفنتلا نم نم ال يلا عاتجالا فورظ مکحب < ‹ تكس وأ تکست رعاشملا هذه تناک اذاف
 وأ ‹ شطعتملا عاجلا رهظع تادوجوملاو نيدوجوملا مام روهظلا نم ءايحلا مكحبب وأ يلمعلا

 ءودملا دعب يصعلاو يسفنلا قلقلا نم ًانول ثدحي نأ دب ال اذه نإف ‹ رحخآ بيس يأل

 ًاجلي نأ اماف : نيرمأ دحأ ثدحي ذثدنعو . ةطلتخملا تاعاتجالا هثدحت دق يذلا تقؤملا

 هقلق ي لظي وأ < زجاوحلا هلوح موقت ال رخآ نام يف ء ةراثتسملا ةنحشلا غيرفت ىلإ باشلا
 يأ ‹ لاحلا هذه ىلع رارمتسالا نإ : اولوقي نأ ءابطألا ضعب داز لب . باصعألل دسفملا

 ةفهللا ىلإ ةفاضإالاب « يصع تعض ىلإ باشلا دنع يدؤي دق ٠ غيرفت نودب ةمئادلا ةراثإالا
 . ةمئادلا ةيسفنلا

 ةمىق اه ! رک مهو نع «ءيربلا طالتخالاب يسنجلا بيذہلا » ةياكح تفشكنا اذدکهو

 ؟ مايهو ةفحل ين ًاہئاد لظت وا ‹ ناویحلاک ىرخأ عم قلطنتل < اهنيعب ةدحاو عم بذهت نأ
 «بذت» دق « رحلآ ىتفل دغلا يف ةسيرف كب بذبنتو مويلا كبذبت يلا ةاتفلا نوكت نأ ةميق امو

 !؟ ءاوترالا دیری قلطناف < < لبق نم

 لاح يأ ىلعو . هءارو رتتست تست يتلا ةطلاغملا نع فشكي ًادج قتيقر راتس وأ . ةكوحضأ اہنا

 : مالا تأ دق ٠ ديقتلا نم رسأءيريا طالتالا نأ مر دمي عو اب ام برغلا رفك دقف

 ! ءایح الب ضعب ىلع مہضعب وزني نأ هتایتفو هنایتفل حابا دق هنا « ءاقمح ةحارص يت نلعاو
 ضرألا رهظ ىلع ناكم يأ يتو ؟ ريطاسألا هذہب ثيشتي نيكسملا قرشلا اذه لاب اف

 الأ ؟ نوفلؤملاو باتكلا انه هيلإ وعدي ىتح «ءيرب طالقحا - نآآلا لبق دجو وأ - مويلا دجوي
 ريغ تحبصأو ىلوألا ةعبطلا تلطب دقف « ةديدج ةعبطب مہتاناوطسا نوغرافلا باتكلا الملف

 ! عوضوم تاذ

 ‹ ةيفخلا اهب راسمو اهتايناكمإب ىردأو « ةيرشبلا ةعيبطلاب ًارصب دشأ مالسالا ناك دقلو

 . تاوطحخ دیق ًائیرب لظي نل هنأ ملعي وهو « طالتحالا اذه عم نيح
 ‹ جراخلا يق رجافلا عاتملا مرحو « جاوزلا قاطن لحخاد لوقعملا عاتمتسالا ىلإ اعد نيح وهو

 ريفوتو ‹ مهتعفنم ىلإ دصقي ناك اعإو « مكحتلا ةومشل سانلا ين مكحتلا درج هدصق نكي م
 يف ةحلصملا هذه ىري ال رثافلا بابشلا ناك اذإف . عيمجلل ةيبصعلاو ةيسفنلا ةحارلا بابسأ

 نأ « نيعلا يأر اهاري نمم رظتني الف ‹ قيرطلا رحلآ يف ةوملا ىري ال هنأل « تاظحللا نم ةظحل

 . قیفب نأ لبق یدرتی یتح هيلع تکسب

 ةيدسج اهم رثك أ ةيبصعو ةيسفن ةلكشم « يحيسملا ماعلا ين مهدنع ةلكشملا تناك دقو

 لظ يأ ىب رتي نم هيناعي يذلا يسفنلا تبكلا وه هجالع نوبلطي يذلا رمألا ناك . ةيلضعو
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 يلا ةقيرطلا نكلو . ةيتيدلا ظعاوملا بتكو نيدلا لاجر اهب ىحوأ امك « ةيحيسملا ملاعتلا

 لدبتست نأ ىلع درت غو <« ةيبصعلاو ةيسقللا ةمالسلا داجيإ يف تلدف دق ء تيكلا اهب اوماع

 ‹ موب لك دفت يلا ‹ ديازتملا قلقلا تالاح ىلع ًالضف « عب عيشت ال يلا ةفهللاو مئادلا عوجلا هب

 يلا لحلا اذه تقبط يتلا يهو « ةصاخ اكيرمأ ي ةيسقنا تادايلا لع « ةجعزم ةبسن

 ! هادم رحآ ىلا

 ربتعي الو ‹ اهتاذ ين اهرذقتسب الو « ةيسنحلا رعاشملا تبكي ال هنأب مالسإلا زيمتي انهو

 سح يث اهعفري مث ‹ عقاو رمأ اأ ىلع ًالوأ اہب فرتعی لب . هلا توکلم نع ًاج راح هب ملت نم
 . ميركلا هلا مسابو ةدابعلاب نرتقت يلا ةلماكلا ةفاظنلا ةجرد ىلا ملسملا

 . دوجولا نم لرل ل اهذكلو <« ةريبك ةجرد ىلإ ةيسفنلا ةكرعملا تفح دقف تبكلا عنتما اذإف

 هذه ةيلمعلا ةباجإلا نأب هتفرعمو « ةحلملا دسجلا ةعفد نيب : بذعملاو دشلا نيب قهارملا لاز اف

 < ةنيعم ةرتغفب عنملا تىق تيقوت نأ دج ىرحأ ةرمو . جاوزلا عيطتسي ىتح « نآلا » هنع ةعونم ةعفدلا

 ! هلی زی ال دعب ناک ناو . باصعألا ىلع هعقو نم ًارثك ففخع

 دسحلا قيرط نم <« ةيسنحجلا ةقاطلا نع سفني اب قهارملا لش ىلإ مالسإلا اجلي انهو
 رعاشملا عفرت هذهو . داهجملا بلاطمو ةيسورفلاب هلغشي ناك دقف ىتفلا امأف . نآ يآ نغلو

 هتاذ تقولا يف سفنتف ‹« دسحللا ةق ةقاط دفنتستو ‹ لبقتسملا يت ليبنلا عارصلل لج رلا ئيهت

 ين هتقهارم يضقي مويلا ىتفلا راص دقو . لبق نمای ام ۲ سوح دیر نم یک نع

 بيردتلاو ةيندبلا ةضايرلا لعجتف « لبق نم ةيسورفلا هلعفت تناك امب موقت نأ ابيلعف ةسردملا
 لزت ل ةيرصملا سرادملا تناك نإو . دحلا ذحأم هذحأتو « ةساردلا ين ًايساسأ ًائيش يركسعلا

 ! ذيمالتلا ناحتماو سوردلا ءاطعإ ىتح « ةتبلا ءيش يف دج ال دعب
 لغشيو « تيب ةبرو مأك اهلبقتسل اهثييف « لزنملا رومأب اهلغشي ناك دقف ةاعفلا امأو

 ةقاط دقنتسيو « ديعس ليقتسم ةمبم ًامالحأ اهعديف « ةرشابملا سنجلا رطاوخ نع اهراكفأ

 ةقهارملا نس ي تانبلل سردت يلا ةسردملا ةم رج حضتت انه نمو . قفاهرأ ريغ يف رثافلا دسحلا

 ل < ةيساسأ ةدامك يلزنملا ريدتلاب كلذ عفشت الو ‹ ءايميكلاو ةسدناو ربحللاو باسحلا

 ةحيحصلا ابتهجو ةاتفلا رعاشم هج وتو « دهحلاو ريكفتلاو تقولا قرغتست ةدام ؛ ةرثاط ةصحك

 ىرحألا داوملا نم سردت « هلبق ال كلذ دعبو . ةليصألا اهتعيبط ىسنتو لج رتست اهعدت الف

 . ةردقملاو ةبغرلا الإ ديق نود « ءاشت ام ردقب

 دسعبا ةقاط دقنتست الو « ةيوثنألا اهتعيبطل بيجتست ال ةسارد سردت يلا ةاتفلا هذهو

 دفنتست ل ةرئاف ةيسنجلا اهتقاط دج « جايملا ىلإ برقأ اهلعجتف باصعألا قهرت لب « ةروخذمل

 تاوهشلاو ةعئاعللا تارظنلل امسفن ضرعّلو ‹ تاقرطلا يف عكستت كلذلو .ءيش اهنم ففخي لو

 . قيرطلا اهب يدؤي ثيح ىلإ ةياهنلا ين طقست مث « ةجئاملا
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 ىلع ةوہشلا ةراثتسا ىلع لمعت يلا ةفينعلا تاجيهملا كلت دجوت ال يمالسإلا عمتجملا ينو
 نيلحنملا اهب اتكب « ةيراعلا ةفاحصصلا الو ةيراعلا روصلا دجوت ال . ةيعيبط ريغ ةجردبو < ماودلا
 لعفي امك مهسوفن يف ةرجافلا ةيناويحلا ةراثإو « بابشلا قالحخأ داسفاب نوقزتري نيذلا
 الو ًانف لثمت ال يلا ةرعادلا صقارملاو ةعيلخلا انيسلا امف دجوت الو . ضارعألا راجو نوداوقلا

 . ريثم عضو لك يف ةيراعلا داسجألاو ةضيرملا تاوبشلا ضرع ريغ رحخآ ًائيش الو « ةركف
 . ريبك دح ىلا ةوهشلا ةدح تفح دقف ةيدايتعالا ريغ تاريثلا هذه تحنعما اذإف

 ىتف - قهارملا لخشو « ةدودحم ةرتفب عنملا ددحو ‹ تبکلا یشاعہت دقو مالسالا نکلو

 .. باصعألل ةفلتملا ةفينعلا تاريخا هنع عنمو « هراكفأ لوحيو هتقاط دقنتسي امب - ةاتف وا ناک

 « جاوزلا باب حتفي كلذ دنعو ؛ ليصألا ءاذغلا نع يغت ال « ةريبصت » هلك مكلذ نأ ملعب

 ۱ حابملا معلا نع نع اورحأتت الو « اوركبو اومله نأ : ًایدانم هدنع فقیو

 تعدتبا امهم ‹« رخاء يش هنع يڼغي ال يذلا لحلاو « ةلكشملل يتيقحلا جالعلا وه كلذو

 . ثيدحلاو ميدقلا يأ ةيناسنإلا
 عفتريو < ةحماحلا ةوبشلا ئدهمو « ةسيبحلا ةقاطلا فرصيف ء ةلكشملا يني جاوزلا

 هرعاشم صلح و « ةيناسنإلا ةايحلل ايلعلا فادهألاب هرك ذيو « ناويحلا ىوتسم نع ناسنإلاب

 . فادهألا هذه ىت قيقحت ىلع لمعلا اه حيتيف <« ‹ سنجلا ةرثاد ين نارودلا نم هراكفأو

 ديشيو . ةعاطتسالا درجم « جاوزلا بلط ي ریکبتلا ىلإ مالسإلا وعدي هلک فكلذلو

 ىلإ سانلا جوحي مل هنأ دح ىلإ <« ةيسنحلا تلک لل اجا ا ناک اذه ناب يمالسإالا عقاولا

 . نونغتسف نودجاو مهنأل نكلو « نوعونمو نوتوبكم مهنأل ال « ةع راجا باکترا

 الأ يغبني اذهو « انزلا ةع رج نم ولخي نأ نكعي ال ضرألا هجو نأ سانلا ضعب معزيو
 مه باتك كئلوأ نم ناكو . هيلع فرشتو همظنتو هب فرتعت لب « عمتجملا وأ ةلودلا همواقت

 لحلا ىلإ اوعدي نأ لدب <« يمالسإ دلب ين ةمرجملا ةوعدلا هذه اوعدي نأ نوحتسي ال < مالقأ

۱ 
grالماك ًاعاطقنا عطقنت مل ةمب رجلا نأ حيحص . مميذكي مالسإلل يخي راتلا عقاولا وه  

 ال عمتجم نيب قرفو . فلتخت ةبسنلا نكلو . و هيلع قا ل هقا دبع نب دمحم ما لو

 ‹ راکنتسالا ریثی ال يداع رماک هيف ثدحعت عمت نيبو « ركنتسي ًاذوذش الإ ةع رحل ا هيف ثدحتت

 ! راكنتسالاو ةشهدلا ثعبي يذلا ء ءيشلا وه هيف ةعيرحلا نع عانتمالا نوک لب

 تراص دق سانلا نأل ال ‹ ةئيطخلا بكترت ال نيملسملا نم ةقحاسلا ةيبلغألا تناك دقو
 ملف ركبملا جاوزلاب سانلا ىفتكاو . ةدوجوم دعت مل ةعبرجلا عفاود نأل نكلو « ةكئالم

 . نامرحلاب نورعشي اودوعي
 مدقي اعإو . ربانلا نم مهظعي ال وهف « سوفنلا بيذهت ين مالسإلا ةقيرط يه كلتو
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 ىلإ هب لوصولا ىلع ًاثعابو « يلمحلا لحلل ًاممتم ظعولا لعجب مث « لك اشملل ةيلمعلا لولحلا
 . ةبولطملا ةجيتنلا

 ءايشألا نوروصتي ال نيذلا لوقي اذكه ! ليحتسملا مكح ي مويلا ودبي لحلا اذه نكلو
 ! ليجلا اذه يف مهماما ةدوجوم اموري امك الإ

 دعب الإ بسكتي نأ درفلل حيتي ال « ًادقعم ًايداصتقا ًاماظن ماعلا ءازجأ مظعم يف نوري مهف
 ًالضف « هتارورضل ینکی داکی ال هسک ناف كلذ دعب ىتحو . ةنارملاو ميلعتلا نم ةليوط ةرتف

 "يارا هلاکت ةي ارو ٤ أ اشنا زم

 لصحي نأ دارأ اذإ « ةركبم نس يف جرختي نأ بلاطلل حيتي ال ًادقعم ًايميلعت ًاماظن نوريو

 الو . هيلإ انرشأ يذلا ليثضلا بسكلا اذه ينضملا .دهجلا دعب هل ءييهت « ةمرتحم ةداہش ىلع
 نم ءيش ىلع لصحيل « ةساردلا ءانثأ ين لمعي نأ ‹ دقعملا اهماظنب ةساردلا هذه هل حيتت
 . بسكلا

 صانم الف . دحاو نآ يف جوزتيو سردي نأ عيطتسي ال یتفلا نإ : كلذ ريغ نولوقيو

 دعب ام ىلإ مث « لمع ىلع لوصحلا دعب ام ىلإ هريحأت مث « جرختلا دعب ام ىلإ جاوزلا ريحأت نم

 .. قافنإلاو جاوزلل حلاص غلبم ريفوت ىلع ةردقلا
 فرعيف « براجتلا هلقصت نأ لبق « ًاركبم جوزتي نأ ةحلصما نم سيل هنإ نولوقي لب

 . خلا ... هدالوأ يب ري فيكو « ةعبتلا لمتحي فيكو « راتخب فيك

 ةيسنجلا ميتجاح بابشلل حيتن نأ الإ ةلأسملل لح الف ‹ كلذك اهلك رومألا تناك اذإف

 انتوسق دشا ام الإ ! نيمورحملا نيك اسملا كئلوأ باصعا تقرتحا الإو ؛ جاوزلا قيرط ريغ نم

 ةيعاتجالاو ةيداصتقالا تاروطتلا كلتل حلصي دعي مل يذلا ‹ نيدلا ب "اج يف انفقو اذا انرحأتو

 ؛ ةشحافلا ةحايإ ىلإ وعدن نأ ٤ ركفلا رارحأ نوكن يكل ٤ انيلع يغبني ! إال . ال ! ةثيدحلا

 ركنتست تأدب دق اہتاذ ابروأ تناک ولو یتح ! نورحأتم اننا : تلاقو ابروأ انم ترخس الإو

 ا هيغلتو يمسرلا ءاغبلا

 هسفنپ هعمتج ئشنی هنأو ¢ ةقرفتم ءازجأ ال لماك ماظن مالسإلا نأ لوآ دكؤأ نأ بحأو

 نأ ًافلكم سيل مالسإلا نأو . ةموسرملا هفادهأ ییقحتب قيقحتب ةليفك اهاريو اهديري يلا ةقيرطلا ىلع

 تحت ارشاعو اليصقتو ةلمج هومکحاذا الا « مهلك اشم مه لحيو مهءاطخأ سانلل ححصب

 الو. زوج الف . ةصاخلا هلك اشمو صاخلا هزاهج هل ‹ هنع ينج ماظن لظ تحت ال « وه هلظ

 . لماك يلهاج ماظن ين ء ةيلهاج ةعطق لدب اهعضنو <« اهتاذب ةيمالسإ ةعطق ىنتنن نأ حلاصي

 امنأل نكلو ء اهتاذ يف ةدساف اهنأل ال « ةلكشملا لحت نلو « حلصت نل لاحلا ةعيبطب امنإ

 ةقيرطلا ين ًايسيتر ًافالتخا هريغ نع فلتخب « رحخآ زاهج ىلع ةلصفمو « رخآ « ساقم ١ نم

 . فادهألاو

۲١١ 



 : انیتم نکی امهم رخآ عون نم « سرتب » اهحالصإ عيطتست نلف « كتعاس لتحت نيح

 يتات وأ « كقياضت اهنأ تيأر اذإ اهلك ةعاسلا ريغت نأ كيلع امنإو . عنصلا نقتمو هتاذ يف

 . قاط بسح ىلعو اهعون سفن نم رايغ ةعطقب امه

 هداسف رثأو ء « يمالسإ ريغ رحخآ ماظن يأ نم وا ٤ برغلا نم ذوحأملا داصتقالا دسف اذاف

 م مالسإلا نإ : دحأ لقي الف < ‹ ةليحتسم ةيلمع ركيملا جاوزلا لعجو « قالخألاو عمتجملا يف

 .ةبولقلا ةيداصتقالا عاضرألا لظ يف هذينتت نكمإ ال رمأ ىلع صني هنأل ٠ ةايحلل علص دعي

 . ةيمالسالا بيلاسألا اف ذفنت نأ نکعب الف ‹ ةيمالسإ ريغ عاضوأ هذه نأ طقف لاقيامتاو

 < ًالماک يمالسألا عمتجملا ىشنن ہن نأ < بوصألا يه مالسإالا ةقب رط نأب عنتقن نيح انيلعو

 . هوجولا ريخ ىلع ةجتنم ةلماع ء هساقم ىلع ةلصفم < ‹ حيحصلا امناكم ين ةيئزج لك دجنف

 عاضوألا نأ اوتظف مهحاورأ تدبعتساو ¢ مہ ولق تفعض نيذلا رمألا لوپتسي دقو

 ناک ام لک تریغ دق ًالثم ةیعویشلا نکلو 1 لوز وأ لدبتت نأ نکع ال ةمثاقلا ةيداصتقالا

 هثای ىلإ هفلأ نم ًادیدج ًاصاح ًاماظن اه تأشنأو ‹ ةيعايجالاو ةيداصتقالا مظنلا نم ًامئاق

 ( « نويعويشلا » لصف يف انيب امك ةراضحلل يداملا ساسألا ريغت مل انرظن ي تناك نإو)

 تراصف دیدحلا ةلودلا زاهج عم مهراكفأو سانلا رعاشم تلوحتو ؛ ریيغتلا ابيلع صحتسي ملف

 ىلع « هيلإ نوعسيو هلهأ هب نمؤي نيح « ردقأ مالسإلاو . لبق نم ًاعقاو ًارمأ ناک ام رکنتست

 - هتاعيرشتو هتامیظنت قوف - هنأل < ةيعاتجالاو ةيداصتقالا مظنلاو رعاشملاو سوقنلا ربيت

 . ريمضلا قامعأ يف ةديقعلا نك لصتي
 ال ًايعيبط ًارمأ حبصتو « ركيملا جاوزلا ةلكشم لحنت لماكلا يمالسإلا ماظنلا لظ ينو

 . تابقعلا هقي رط يف فقت

 دارفأ نيب ىتح ةضيغبلا ةينانألا رشيو ‹ رعاشملا رجحي يذلا « يبرغلا يداملا ماظنلاف

 اوراصف « ةنيعم نس دعب هئانبأ ىلع قافنإلا نع لكني دلاولا لعج يذلا وه « ةدحاولا ةرسألا
 كانه لتخملا ثاريملا ماظنو . نيدلاولا ةورث تناك امهم < مدیأب هتوبسکی ام الإ نود ال

 ماظنلا ين امأ. نيمدعم ءارقف دالوألا ةيقب جرو « ثري يذلا وه هدحو ربك ألا دلولا عجم

 الو « هدالوأو بألا نيب ةرجحتلا زجاوحلا هذه موقت الف < نواعتلا فطاعتلا يمالسإلا

 كلذو . لاجعتسا الو ةفمل ريغ ين « بسكلا نم مهفورظ منكم ىتح مهيلع قافتإلا نع عنتع,
 ىلإ جاتحي وأ ‹ بسكلا نع زجعي نيح هتربک يف هيلع اوقفني نأ ي مہيلع هقح لباقم يف

 نوكي يذلا تقولا يو < ردقي امہسح لک « نواعتلا نالدابتي اذکهو . .. تاقفنلا ي ةدايز

 . هيف ارداق

 ال هدلاو نأل « ركبملا جاوزلا قيرط يف ًاقثاع قافنإالا نع دلولا زجع ضقي ال كلذبو
 لكاوت ىلإ وعدي اذه نأ نومعزي نيذلاو . هنع لالقتسالا عيطتسي ىتح هتنواعم نع عنتعب
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 يف الإ ) عقاولا ي هل دوجو اال يلايخ ضرف نع نوثدحتي ‹« لمعلا نع مهدعاقت و دالوألا

 وأ ىتفلا ىلإ بحأ سيلف . ةمهم ةيسفن لماوع نع نولفغيو ( لاحلا ةعيبطب ةذاشلا تالاحلا

 دج فيرا ىلإ بهذي يذلاو . هيبأ دنع اهدجب يلا ةورألا نكت امهم « هدي بسك نم باشلا

 ‹ ممسفنأل ةصاحخ دوقن ىلع اولصحيل « ليصاحملا عمج يف لمعلا ىلإ نقهارملاو نايبصلا قباست

 ةعبرج هدعيو فرتلا براحي مالسإلاو . ءاينغألا نم نيفرتلا دالوأ الإ كلذ نع مبنم دعقي ال
 . باذعلا ىلإ يدؤت

 ةديدج ةرسأ ءاني نع ًاعم هدلاوو باشلا زجعي يذلا رقفلا دجوي ال مالسإلا لظ ينو
 ‹ عيمجلا نيب ةيداصتقالا ةلادعلا نمضت ةروصب ةورثلا حيزوت ىلع لمعي هنأل . اهيلع قافتالاو

 لاومأ لوضف ذخأي نأ < رمع لاق امک هل حیبت « ًادج ةعساو تاطلس رمألا يلو دي ين عضيو

 . لالتخالا ىلإ حنج املك عمتجملا ىلإ نزاوتلا ديعيو < ءارقفلا ىلع اهد ريف ءاينغألا
 يأ . هتاقفن ىلع ردقي الو ءارقفلا نم جاوزلا ديري نم ةنواعم ةصاخ فلكم لاملا تيبو

 اذه نأ رابتعاب ‹ ءارقفلا نم اهيلإ جاتحي نمل ةناعإ عفدي ةفلكم « ةثيدحلا انتغلب « ةلودلا نأ

 . روظنم يتالحأو يعاتجا ررضل عفد
 . جاوزلا نع ًاقثاع فقت ال مالسالا يف ةيداصتقالا ةلأسملاف
 دعب كلذك هتنيا الو هدلو هيف دلاولا لوعی ال < اکیرمأک دلب ي اننا ضرفنلف كلذ عمو

 نايبصلا نإ ؟ كانه ثدحياذاف . جاوزلا يغار ىلع ايش ةلودلا قفنت الو « ةيوناثلا ةساردلا
 ةساردلا اولمكأ اذإف . ةصاخللا ميتاقفن اوبسكيل لمعلا ي نوأدبيل ةيثادتبالا ةساردلا دعب

 ( ةعمالبا يت هب نوما ام اوبسکی نأ بلع راصو مهيلهأب مل ةيلام ةلص لك تعطقنا ةيوناثلا

 يق اولمعيو اوملعتي ن مه حيتت ثيحب ةنورما نم كانه ملعتلا مظنو كلذك هب نوشيعب امو

 رودقم ي حبصي تیحب ‹ ناحتمأالا قرطو « ةساردلا داومو < لوادحلا مظنتف . دحاو تفو

 . ملعتلا نع عطقني نأ نود « بسكلاو لمعلل ًاتقو دج نأ بلاط لك

 نیح اندنع هناکمإ نم عنعب يذلا اف « ضرآلا رهظ ىلع دلب يأ ين انكم اذه ماد اف

 ‹ اسنرفو ارتلجلا نم اهانسبتقا يلا ةدسافلا مظنلا هذه ىلع لظن نأ انيلع ضرف وهأ ؟ ديرن

 ؟ ءامسلا نم ةلزنم اہنأك اہیلع اندمج مث

 . ةيسفنلا لك اشملا تيقب « ةيميلعتلاو ةيداصتقالا ةلكشملا تهتنا اذاف

 وهو - يكيرمألا ىتفلا نإ ؟ اذا . دحاو نآ يف جاوزلاو ةساردلا ىلع ردقي ال باشلا نإ
 1 اهلك ةصاخلا هتايح ىلع قفنيو « هسفن ةعبت لمتحيو ‹ سردي - نييمدآلا ةيقبك يمدآ

 ياف . الا اإ ا اف ۴ یش سلا فاقت الإ لامل ناه ی دی ماورا م

 لافطألا باجنإ ناك اذإف ؟ ريمضلاو سحلا ةفاظن الإ لامعألا هذه نع ديزي جاوزلا ين
 دقف « ناوألا لبق فيلاكتلاب دلاولا قهري وأ « ةساردلا نع نيوبألا الغش ةركبم رس ي
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 ريخأتلا اذه ين سيلو « تاونس عضب لستلا ريخأت - ةثيدحلا لئاسولاب  ناكمإلا ين حبصأ
 . صانم اهم سيل ةرورض ناك اذإ مالسإالا بضغل ضرعتي ام

 لدب « مهرسأ لحخاد يت سانلا جضني نأ عنمب يذلا اف . بيجع اهرمأف جضنلا ةياكحس امأ

 ‹ جضنلا نع تفقو دق ةركبم تجوزت يلا لايجألا هذه لك لهو !؟ قيرطلا ين اوجصضني نأ

 ؟ خيراتلا ءامظع نم ایف جرحخ نم لکب
 جضني نيح فصاوعلل ةضرع ركبملا جاوزلا نإ : لوقت يلا ةغرافلا ىوعدلا كلت ىقبت

 ىتح ريحأتلا يغبني كلذل هنإو . نيهافتم ريغ وأ نيثفاكتم ريغ امهيسفن نادجيف ناجوزلا

 ! قيقدلا رابتخالا ىلع موقي ًارايتخا هقيفر امنم لك راتو « رومألا نزو ناجوزلا نسحي
 ‹ لماكلا رابتخالا ىلع ينبملا رايتخالا نأ ول ‹ نزو هل ماقی نأ نکع ناک مالکلا اذه لثمو

 يه هتجيتنو لاحلا فيك نكلو . نيجوزلا نيب مهافتلا ىلع ثعبأو ًارارقتسا رثک ا هنأ تبثأ دق

 ؟ لصفلا اذه يف هعفاودو هبابسأ انحرش يذلا ينونحلا قالطلا

 . ديدج جاوز نع اثحبيو « امهجوضن دعب ناجوزلا لصفني نأ ضورفلا اوسأف كلذ عمو

 . ركبملا جاوزلا لوازي ينيرلا يرصملا عمتجملا نإ . ءاصحإلا جئاتن ذحأتلف ؟ كلذك سيلأ

 ! ! قيقدلا لماكلا رابتخالا دلب « اكيرمأ يت هيلإ تلصو ام قالطلا ةبسن هيف لصت مل كلذ عمو

 ‹ قيرطلا يأ ةجئاحلا ةنتفلا تفتخا دقو ‹« يمالسإلا عمتجملا ىلإ نورظنيس ًاسانأ نكلو

 هيف مه يذلا عاتملا نودقفيس مہا مہلإ ليخیف ‹ ةراذقلاو سندلا نع سانلا رعاشم تعفتراو

 مبتاوشو مهبئاغرو « ةيلاحلا مهرعاشمب « مهسفنأ نوروصتي مهنا كلذ ! نوقراغ مويلا

 اولد مهنا نوروصتي مث ‹ نأآلا يه امك مهفادهأو < مت ايح قئارطو مهلغاشمو « مهراكفأو

 نکلو ! ریبک عاتم نم « ومرح مهنأ نوسحيف ! رييغت نود ةيلاحلا متيم مالسإلا ي

 قئارطو افادهاو لغاشمو رعاشمو ًاسوفن مهحنميس : ديدج نم مهئشنيس مالسإلا نأ عقاولا

 لب ‹ سندلا عاتملا نم نامرحلاب رعشي ال رحل قلحخ مه اذإف ‹ صاخلا هماظن عم مجسنت ةاي

 ۰ : 8 ! ر وفتلاو ءالمتسالاب هون سحب
HH HF YF 

 ‹ باصعألا حيري يذلا « لماكلا اهلح ةيسنحلا ةلكشملا دجت نذإ مالسإللا باحر يف

 ملاع قوف عافترالل يروعشلاو يسفنلا وحلا ئيهيو ‹ ةعبرحلا نم ًافيظن عمتجملا ظفحيو
 هللا همرك يذلا قولخملا كلذ « ناسنإلاب قيلت يلا ايلعلا ةايحلا فادهأ قتيقححل « ةرورضلا

 ! ءامسلا نيبو ابنيب لصيو « ضرألا دوسيل « هتاقولخم ةيقب ىلع هعفرو
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 اتيلفملا قلا

 نيحو ؛ ةيناسنإلا سفنلا ديورف ابيف عضي يتلا ةبيركلا تاملظلا ىلإ ناسنإلا طبي نيح
 تدعص دقو « رابتخالا تحت كانهو انه ةاقلم ابنم ًاقزم ىريف نييبيرجتلا عم لمعملا لحدي

 ىلإ يداصتقالا بهذملاو يداملا بهذملا عم رسی نيحو ؛ ةنفعتلا للحتلا حناور اہنم

 ةظحل عفترت نأ نود ‹ داصتقالا اهريسيو ةلآلا اهكر حت ًاناعطق ةيرشبلا ىريف » قيرطلا رح

 .. ةرورضلا ملاعو ضرألا دويق نع
 ! نايثغلا هبيصيو راودلا هذحخأي ‹ ةئيندلا تايوتسملا هذه ىلإ ناسنالا طبه نيح

 ؟ ةطباملا ةرورضلاو « ةيثغملا ةراذقلا هذه ؟ ًاقح سفنلا يه هذه له

 ةلاض نم مييف ام اوراديل ‹ رثاضلا وثولمو سوقنلا راخصو نولحنملا اهقلطي ةمهت اهنإ م

 ؟ ماثآ نم هنوبکت ری ام اورربیو « صقنو
 ؟ ماهوأ اهلك ةليبنلا رعاشملاو ؟ ةفارح اهلك ايلعلا مبقلا له

 ؟ ةيرشبلا عئابطلا بيذبتل ةلواحم لكو « نيحلصملاو ءايبنألا ةوعد لك ًابع تناك له

 . ةتاسإلا حلاصل مهحلاصب اوحض نيذلا : باب لک یو نول لک نم ءامظعلا ءالؤھو

 اعیقر الاثم مہسفنأ اوماقأ نيذلا . ريمضلا فتاه اوعمتساو ناطيشلا ءاعد ىلع اوصعتسا نيذلا

 داهحلاو ‹ ايلعلا راكفألاب ناعأإلاو ‹ ةماركلاب دادتعالاو « فطعلاو ةمحرلاو ةهارنلاو لدعلل

 ؟ ةفارخ مهلك اوتاك له .. . اهلیبس ي

 مهريغو ... زيزعلا دبع نب رمعو رذ وبأو ةديبع وبأو .. . يلعو ناثعو رمعو ركب وبأ

 ؟ ماهوأ مهلك .. . مهريغو

 <« ةعماللا ءامسأرلا ېوذ نم مېضعب <« ضيرعلا ةد رشبلا م خيرات ي نييالمو فولأو تاثمو

 . ربك ألا ةايحلا عارص يف اودېشتسا وأ اودهاج < فرشلا ةحاس يف نولوهج دونج مهرثكأو

 ؟ نومرجم او ءاثبخلاو نوريرشلا طقف اهرمع امنإو « ضرألا هجو رمعت إل ريطاسأ مهلك

 ًادهاج دی ورف اهر يلا ةروصلا ! ناسنإ نهذ ةيناسنالل اهليخك ةروص رذقأ ىلإ دعنلف

 ! رشبلا رعاشم يف ليمج لک اہہ ٹولیل

 راغصو نولحنملاو نوطباملا معزي ام ريغ ىلع باوجلا دجنل « اهتاذ ةروصلا هذه ىلإ دعنل

 8 8 . سوفنلا

 . روعسم سئد سنج ةوش ي مهماب دالوالا عتمتسيل < لوألا اهابا ةيناسنإللا تلتق
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 ميتلعف ىلع مدنلا مهارتعا ىتح « ةدماه ةثج مهابأ نوريو كلذ نوعنصي اوداک ام مہلکلو
 ةمنالا

 ! هناسل نم لجرلا ذحأنو

 اذ نم ؟ ناويحلا عفاودب فرصتت يتلا ةجئاملا تاناويحلا هذم مدنلا روعش یتا نیا نه
 ؟ زوی ال طخ ناک اذه مهلمع نأب مہیلإ ىحوأ يذلا

 ةصقلا نأ ضرف ىلع كلذو « ناويحلاو ناسنإلا نيب قرفي يناسنإ روعش لوأ مامأ انه اننإ
 دكؤي ةع رجلا ىلع مدنلا اذهف . ليلد يأ كلذ ىلع كلعب ال هسفن ديورفو « ةحيحص اهلك
 . ریرش وه امو ريخ وه ام نيب . لمعي نأ يغبني ال امو يغبني ام نيب قرفت يتلا ةساحلا دوجو
 . اهيلإ عفدي يذلا يزيرغلا عفادلا نع ةلصفنم < « لامعألل ة ةيتأذ « ًاميق » ردقت ةساح

 . ةدحأو هذه

 .نيرحنآلا لتق اذإ الإ «هدحو همأب زوفي نل مهنم ًادحأ نأ اودجوف مهنيب اميف ءانبألا رظن مث
 نأ ىلع مہنيب اوقفتاف < ةدوشنملا ةحلصملا قيم قيقحت ىلإ يدؤت ال ةفينع ةكرعم بشنتسف نذإو

 اوبلقنيف اولتتقي نأ نم الدب « نيخآتم نيدشار اوفرصنيو « مهنم دحأ اسم ال مهمأ اوكري

 ! نیرساحخ

 . ةيناثلا يه هذهو

 عارصلاو ةلتاقلا ةينأنألا لدب « ةماع ةحلصم ىلع يحاتلا روعش : رحلآ ياسنإ روعش انهف
 . لوذرملا

 ىلع ناسنإلا ةردقم كلذك ثبثت يهف . دحلا اذه دنع ةصقلا نم هصلخىتسن ام فقي الو

 اب درف لك ىلع رمألا ةياهن ين دوعي يذلا « ماعلا ريخلا ليبس يف ةيرطفلا هعزاون « طبض »
 . ةصاخلا هتحلصم هيف

 يت هثودح ليخت ام هيف ثدحب ناريثلا عمتجم نإ ‹ نوراد نع ًالقن ‹ لوق دیورف ناف
 بألا نم اهصلختستو اهمأ ىلع ورنت نأ ديرت ةباشلا ةيتفلا ناريثلا قلطنتف . ناسنإللا عمتجم
 مث « ( كلذ ىلع مدنلا مهبيصي الو ) مهيأ لتقب « ةعومجمك < « ًالوأ نوأدبيف . الع رطيسملا

 مهم فاعضلا توعإ ىتح ( كرتشم عفاد مهودحي الو ةوحألا مهعنمت ال ) مينيب اميف نولتتقي

 . عازنلا عضوم تناك يتلا ةرقبلا ىلع يلوتسي يوق دحاو ىقبيو
 تسحأف « ناويحلا هلعفي امع تعفرت دقف « هسفن ديورف اهمسر امك ىلوألا ةيناسنإلا امأ

 , لاعقنالا تاوزن طبضت نأ تعاطتساو « نواعتلا روحش اہنيپ طبرو < مدنلاب

 ! هنم رثكأ لوقن نأ ديرن امو « كلذ نم رثكأ لقن مل نحنو
 ةوزنو ةرورضلا دويق نع اهب عفتريو « ةينأسنإلاب نمي نأ ديري ناسنإ يأ بسح كلذف

 . ةزيرغلا
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 نم كلذ دعب هماقأ ام لك مدهيل ‹ يردي نأ نود دیورف هب َرقأ يذلا فارتعالا اذه نإ

 يلا ةطباضلا ةدارإلاب رقي ذإ ةيسفنلا ةيربإلا ينني وهف . ةيبخ تاميمصتو < ةثولم تای رظن

 ساسحإ ررقي ذا ‹ ةيزيرغ ةيناسنإالا رعاشم لك نأ ينتيو . مهمأ نايشغ نع دالوألا اهب عتتما

 ناسنإلا ىلع ةضورفم ةيقالحألا قلا نأ .يتيو . ةزيرغلا عفادب هوعنص ام ىلع مدنلاب دالوألا

 ةظحل ًايثاقلت ءانألا اپ سحا ‹ ةيقالخأ ةميق هتاذ مدنلا اذهف « هسفن جراح ةرهاق ةوق نم

 . ةع. رحخلا نم مهئانتا

 ! رونلا نم صيصب جرخ نأ هلا ءاشي هيركلا طباحلا مالظلا اذه نف

 . هنم دصق ريغ ىلع اب فارتعالا ىلا ديورف قلزنا يلا ةديحولا ةقيقحلا يه هذه تسيلو

 ةيثانث رشبلا رعاشم لك نأ ی رر او یو دمی لعج قف

 ةبغرلاو . هركلا هبحصي بحلاو . ألا روعش ةيتاذ ةقيرطب ابحصي ةذللاف . هاجتالاو ةعيبطلا
 تقلخ اذكه هنأل نکلو < الا يسن ةر اا ال لا ا
 ءيشلا وأ صخشلا هاجت ًايثاقلت هركلا ًاشني بحلا اميف دلوي يلا ةظحللا ىنف . ناسنإللا « ةعيبطلا »

 ‹« بحلا قاطن عستا املكو ! روهظلا يف قباسلا وه هركلا نوكي نأ بلاغلا لب 1! بوبحلملا

 نکلو . بحلا هلخشي يذلا ناديملا سفن لمشت ىتح ةظحللا تاذ يت ةيهاركلا قاطن عستا

 ىلع رهظي بحلا نإف ‹ روعشلا ةقطنم ناداضتملا ناروعشلا لتحي نأ ليحتسملا نم ناك ال

 هركلا ىلع ةمثاق ديورف رظن يق اهلك ةايحلاو ! روعشاللا يف ةيهاركلا تبكتو <« حطسلا

 هله نمو . لامعألا ين كلذك رثؤيو « اهلنم يعو ريغ ىلع رعاشملا هجوي يذلا توبكملا

 نيدلا اشن ‹ ةتوبكملا ةيهاركلاو يرهاظلا بحلا نيب رثادلا عارصلا نم ىرحألاب وأ ‹ ةيهاركلا

 !! ةيرشبلا رهاظم نم رهظم لكو .. عمتجملا ديلاقتو ةراضحلاو
 هنأ هئراق نهذ ي ررقيل « هتابثإ يت سمحتيو « بتكي ام مظعم ي أدبملا اذه ررقي وهو

 رقيف « باتک نم نينا نيرطس يف هملق قلزتي ن ءاشی هللا نكلو . شاقنلا لبقت ال ةفيفح

 » Totem and Taboo » باتک ي لوقي وهف . هساسأ نم ًادبملا اذه نامدہت نتلئاه نيتقيقحب

 ال « همأ ىلع هتسفاتم نم هيبأ وحن دلولا سفت يف انت يا ةيهاركلا نإ د : ۱۳۹ ص

 بحلا عراصت نأ ابيل نإف . رجحلاو عنملل ضرعتت نأ نود هسفن ىلع يلوتست 5 نأ عيطتست

 . ( بألا هاجت يأ ) « هتاذ صخشلا هاجت هسفن يف كلذ لبق اشن نيذللا باجعإلاو

 ًاشدت ال اہنأو « مألا ىلع ةسفانملا يه ‹ ةيعوضوم ًابابسأ ةيهاركلل نأب الو انه رقي وهف
 . عضوملا اده ريغ ينررقي نأ دارأ امک <« ىرخأ لماوع ةيأ لخدت نودو < بحلا نم ًايتاذ ًاءوشن

 عراصت ةرحأتم ًاشنت يلا ةيهاركلا نأو . ةيهاركلا ىلع هروهظ يف قباس بحلا نأب ًايناث رقيو

 نع ًالضف كلذو . ( لوقي امك هاه يادطانع#ط ل وأ ) لبق نم دوجوملا بحلا اذه
 ةوق سيل اهتبكيو ةيهاركلا عراصي يذلا نأ يهو « قبس امع ةيبهأ لقت ال ةثلاث ةقيقحب هرارقإ
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 ًاقباس ًأشني يذلا بحلا وه « سفنلا لحاد ين ليصأ روعش وه امن إو « ةرهاق ةيجراحخ
 مهو وهو <« هتدلاوو دلولا نيب يسنجلا روعشلا دوجو ةحص ضرف ىلع هلك كلذو . ةيهاركلل

 . لیلد هيلع سیل
 ! هنم رثك أ لوقن نأ ديرن امو ‹ كلذ نم رثكأ لقن مل نحنو

 نأ نكعإ يناسنإلا عمتجملا نأبو « ةيناسنإلاب نمؤي نأ ديري ناسنإ يأ بسح كلذف
 ةنكمم ةجرد ىصقأ ىلإ ففخب ماظن هللظي نيح « ةمحرلاو فطعلاو بحلا رعاشم ىلع شيعي
 . عارصلا نم ًاشنت يتلا ةيهاركلا بابسأ

 . ةايحلا ي هب موقت يذلا بيصنلاو < يلا مقلاب نمؤت نح نيمهاو نذإ انسل

 ء روثلا اهيلع قثبني نأ لبق ىلوألا اہتاملظ يف لب < لوألا اهرجف ذنم ةيناسنإالا سفنلا ينف

 ةيعاتجاو ةيقلخ نم ايلعلا مبقلل ىلوألا روذبلا دج < رشب مهو يف امه تمر ةروص ًاوسأ فو

 . ةيناسنإو
 . نينسلا نييالمب اهنودعي ًاموق نكلو « اهادم هللا الإ فرعي ال ةليوط روهد كلذ ىلع رم دقو

 تماقو . اهعابط تبذہتو اهرعاشم تعفتراو ةيناسنأالا تروطت روهدلا كلت لالح ينو
 اوققح نوحلصمو ءايبنأ ةيرشبلا ي رهظو « ةبقاعتملا ةيوامسلا تالاسرلاو ‹« ةفلتخملا تاراضحلا

 ‹ نوريثك رونلا عبتاف . اهيلع ردقيو اميدمل عمتسي نم اهيلإ اوعدو < ‹ مہصاخشأ ين ايلعلا قلا هذه

 . هیاع نیروهقم ريغ ریخل اب نرعوطتم < ۽ موف نم عفادب هيلإ نیقاسنم

 ايلعلا قلاب انناعإإ ديزي نأ رضحتم هنأ معزي برغلاو - انرضحت دقو مويلا ىلوأ نحنف

 نم نقب ىلع نکنلف ,٠ تافارخو ماحوآ اهنا اهنع لوقنو « اهرکنن نح امآ اهلجأ نم لمعلاو

 خي رملا ىلإ انبهذو رمقلا انرمعتسا ولو « ةرذلا انمطح ولو ‹ لفسأ ىلإ سكتتنن اتنأ

 ي نيدبعتسما ا للستيو ‹« برغلا يف سانلا ةدثفأ ىلع يلوتسي ًاحراص ًامهو كانه نإ

 نوکی ن ًاتح مب عيتتست ةيملعلا ةمظعلا نأ نونظي مهن . ٍغارفو ةهافت نم مهسوفن يف ام ًالميف قرشلا

 يف ةدوجوملا لاا تاداعلاو قالحألا نوكت نأ نذإ دب الف . ىقترا دق هلک ۾« ناسنالا »

 لإ ىلصو دق ايف ململا نكي م يا ء ةقباسلا روصعلا يق تالين نم لضفأ « ةردلا رص

 نوحيبتسيو « قالحألا دعاوق نوعبتي الو « هلإب نونمؤي ال مويلا سانلا ماد امو !! رارسألا هذه

 وه هلک اذه نوکی نأ نذِإ دب الف ‹ ةفارخ اہنوربتعيو ايلعلا قلا نوركنيو « ةيسنم لا ىضوفلا

 ! ةقيقحلاو رونلاو ملعلا رصع وه اذه نأل « قحلا

 ؟ ةي رشبلا نم ليجلا اذه ابف شيعي ينلا ةفارخلا هذه نم ربك أ ةفارح ةيأف

 ‹ هكلمب يذلا نوي زفيلتلا وأ ويدارلا زاهج وه سيل ناسنأالا ةمظمل ينيقحلا سايقملا نإ

 هجو ىلع ةايحلا اب رمدي يلا ةلبنقلا الو ‹ لالا ليسغلا زاهج الو « ابك ري يلا ةرابسلا الو
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 . مومعلا هجو ىلع يسقنلا هنايكو ‹ هفطاوعو هرعاشم ي هلك كلذ رثأ وه امنإو .. . ضرألا

 ¢ عفرأو رک أ ةايحلا نع ةركفو ْ لمشأو عسوأ ةيناسنإالا نع ةركف ىلإ هب لصی ناک اذاف

 < ةلوذرملا ةينأنألا قاطن ىلإ هرعاشم قیضی ناک اذا امأ . كاذ لکب ا اقح ناسنالا ىقترا دقف

 فطحب يذلا قيربلا اذه مغر ةيرشبلا تطحنا دقف ‹ ةفوهلملا دسعلا تاذلم ىلع هب فكعيو

 ... راصبألا

 - نطولاو نيدلاو ةغللا ي مهعم نودحتي نيذلا - جوتزلا نولماعي ناكيرمألا ناك املاطو

 « ءامدلا يصاصم ةلماعم تارمعتسملا نولماعي زيلجإلاو . ناسنالا ةماركب ةيرزملا ةلماعملا هذه

 لامشلا نولماعي نويسنرفلاو . « طقف ضيبلل ١ اپیلع بتک مہتالحم ىلع تاتفال نومیقیو
 ىلع « ليئارسإ ةماقإ يت نونواعي سورلاو . ' نيمرجملا ةلماعم - هيف ءالحدلا مهو - يتيرفإلا

 مالسإالا دض مه ًادنس نوكقل < م اياعدو مهئدابم لك نیفلاخم « هدحو نيدلا ساس

 ي فولألا تارشعب اوكتفي نأ سمألاب مبسفنأل نوحيہبو < ضرألا نم ةقطنملا هذه ي

 .. ادنلوبو رجملا
 « هلهأ ىلع ة ةرطيسملا رعاشلا يه كلتو ء برغل يلع ريسي يتلا ئدابلا هذه تناك الاط

 امنإ ؟ كالفألا ىلإ لصوو حناصملا ماقأو ليطاسألا ىنب ولو « ىقترا هنأ دحأ معزي فیکف

 سيل كلذ يت كحملا نكلو .ناسناللا هاحأ اب ناسنإلا لماعي لا ةقب طلاوه يرشبلا يرلا سايقم

 ديدحت يآ ةئفاكتملا ةوقلا مكحتتو ‹ نوناقلا لحدتي ثيح <« ًالثم يزيلجنإلل يريلجنإلا ةلماعم

 تقولا ي نودجم الو ‹ حالسلا نوكلمب ال نيذلا نيرحألل يب رغلا ةلماعم وه امن إو « ةقالعلا

 : غابصألاو روشقلا ءارو ةنماكلا هتقيقح ىلع صخشلا زريب انهف . ةئفاكملا ةوقلا رضاحلا

 ! « ةينأسناالاب » يتيقحلا هناعإ ىدم فشكنيو

 ءايحألل هترظن ريغي ىتح نمي نل هنكلو . ًاقح یقترا دق نوکي كلذب برغلا نمؤي نيحو

 ةيعفنلا ةياغلا ريغ وأ « مزتامجاربلا ريغ رحآ ساسأ ىلع هتفسلف مقيو . ءايشألاو ةايحلاو

 . لامعالل

 ةيبروألا ةئيبلا فورظ ببسب « ةيعفنلا ةيداملاب نمؤيو « ايلعلا عقلا لك لك برغلا رکنی امن او

 عارصلا حبصأف . تاريخلا ةليلق ضرألا نم ةقيض ةعقر ىلع محدزت ةفلتخم ًاب وعش تلعج يتلا
 ةيعقاولا كلت مهرعاشم ىلع رطيست تراصو . بحلاو نواعتلا ال < مهعئابط ىلع بلاغلا وه

 فورظ هيلا مېترطضا بيع نذإ وهف * . ةرورضلا ملاعو ضرألا طيحم نع عفترت ال يلا ةيداملا

 ! نولفخملا روصتي امك ىهتشت ةيزم سيلو « ةنيعم

 ةليضفل كلذ سيلف اهتارمعتسم نم تلحر دق اسنرف تناك اذإو . يتيرفألا لامشلل اسنرف لالتحا مايأ اذه بتك )١(
 . ليحرلا ىلع امت ربجأ ةرهاق فورظل امن إو ابتپستكا
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 مقلاب اهيف رفك ينلا ةرتفلا يت اهكلتما هنأو ) ةرطيسلاو ةوقلا كلع مويلا برغلا نأ حيحصو

 ةقيرطلا يه هذه نأ ينعي ال كلذ نكلو . دودحملا ضرألا عقاوب نمآو « ايلعلا ةيناسنإالا
 تقو  يمالسإلا ماعلا نأ وه < خيراتلا عئاقو نم هذختن يذلا انليلدو . ةوقلا كالتمال ةديحولا
 ةسايسلاو برحلا ملاع ين ة ةرطيسلا فكلع يذلا وه ناك هب يتيقحلا هناعإو مالسإلاب هكسمت

 ء رابجلا درام لاك مهب ولقو نييقرشلا لوقعل مويلا حولت يتلا ابروأ نإ ىتح . داصتقالاو ملعلاو
 . هاجنا لك يف يمالسإالا قرشلا ىلع ذملتتت تناك

 ًايلمع نکمأ دق ماد ام ‹ ةقحلا ةيناسنإالا تاموقعإ رفكلا مزلتسي ال نذإ ةوقلا كالتماف

 بلحج م ةيعفنلا ةيداملا سسألا ىلع ةوقلا كالتما نأ كلذ نم مهأو . كاذو اذه عمتجم نا

 ىوقألل ةبلخلا نأ ىلعو . بحلا ىلع ال عارصلا ىلع مئاق وهف « رامدلاو بارخلا ريغ ةيناسنإلل
 برحلا يه ةيرب ربلا ةفسلفلا هذمل ةيمتحلا ةجيتنلاف كلذك رمألا ماد امو . قحلا بحاصل ال

 . لايجأ يق ناسنإلا هديش ام ةظحل يف مطحت يتلا

 بناج نم مزلتسی ايلعلا مقلاو ةيناحورلاب ناعيإلا نأ « نيفقثلا » نم ءاهلبلا ضعب نظيو
 لئاسو لع ملعلا اهلحخدأ يلا تاريسيتلا لكو ةثيدحلا ملعلا تافاشتک ١ نم انيديأ صضفتنن نأ رخ

 ٠ ةفاقثلا » عم مہيلإ ىرس هلعل لب 1 طقف قرشلا « ينقلم » ىلع رصتقي ال مهو وهو ا ةايحعلا

 ي ًاثاصخأ لمعيو « دروفسكأ يف جرختم يزيلجنا لجر يثدح دقف ! برغلا نم اهوفقلت يتلا
 هدع هنیبو يييب ترجو <« تاونس ذنم رصم راز 1! ةيفاقث ةسسؤم يهو ۽ وكسنويلا ةسسۇم

 عاتسالاو ‹ ةرثاطلاب رفسلاب عتمتسي نأ بحي هنأل ةيناحورلا بحي ال هنإ : لاقف « تاشقانم
 ؟ ةيناحورلاب نمؤت نيح عاتملا اذه كرت ىلع كلمحي اذامو : ًاشوهدم هل تلقف ! ! عيللا لا

 ! ؟ مايخلا ىلا دوعأ نأ كلذ يضتقي سيلوأ :

 رب لک لعيد مدي نأ ململ ج ال الما مقلب اعر نإ ! نوفقثملا ءالؤه ای الک

 خيراتلا تارتف نم ةرتف يف ضرالا رهظ ىلع ديحولا ملعلا ناك دقو . ديدج فاشتك ا ىلا

 كلذك عن نلو ! تايضايرلاو كلفلاو ءايميكلا ةعيبطلا يأ يمالسإلا قرثلا هفرعي ام وه

 لكل لعجيس هنكلو . خيرملاو رمقلا لالنحا نمو « يوجلا خيراصلا وأ ةرئاطلا مادختسا نم
 . بيرقلا يداملا عفنلا ىلع عفترت ةليبن ةيناسنإ هياغ ... ةياغ اله
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 اذكه ةيناسنإالا سفنلا نإ : لوقيف ايلعلا قلاب هنارفك ري ربتل يداملا برغلا فسلفتي دقو
 . عاطتسم ريغ هنكلو هتاذ يف ًاليمج ناك اعبر يذلا بيذبتلا اذهل عض الو « عافنرالا لبقت ال
 . ءايبئألاو لسرلا مايأ ين ىتح ضرألا هجو نم عطقنت مل ةعب رجلا نأب كلذ ىلع نولدتسيو

 < مهريراسأ اهه طسنتو « ةفسلفلا هذه ىلإ قرشلا لهأ نم نوطباملاو نولحنملا بیجەتسب و
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 ! طخلا لوط ىلع كبذكي عقاولاف ‹ كسفن بعتت ال ! ةدئاف ال : كل نولوقيو

 . ةفوشكم ةطلاغم هيف نكلو . ثيدحلا اذهب ممل الحناو مهتلآصض نورربي كئلوأو ءالۇهو
 الإ ةي رجلا هيف ثدحت ال عمتجم نيب « قباسلا لصفلا يأ انلق امك لئاه قراف كانهف

 ةشهدلا ثعبي يذلا وه هيف ةع رجلا نع عانتمالا نوک عحمتجو « راکنتسالاو روفنلا ريثي ًاذوذش

 ء ملسو هيلع هللا ىلص هللا دبع نب دمحم مايأ ىتح عطقنت م ةع رمللا تناك اذإف ! راكنتسالاو

 ساقت ةيسنلا هذه لثميبو . نآلا هيلع يه ام ًادج ررثكب لقأ كش الب اهتبسن تناك دقف

 . تاعمتجملا

 يذلا فحصلا عئابف . ةيلاثم ةجرد ىلإ عابطلا ضعب بيذهت يت لصو دق برغلا نأ ىلع
 عضيو هتفيحص منم لك ذحأيف نثاب زلا يتأيف « دوقنلا نم ةموك ايلعو ارلجلا يت هفحص كرتي

 بيذہتلا لع كش نود دمتعي <« ةسارح الب ةكورتملا دوقنلا هذه ذحأ يف رکفپ نأ نود اپن

 . ةحاتملا ةقرسلا نم اهعنف سوفنلا لقص يذلا قثافلا
 هلمحت ام لكب اهاري قيرطلا يت رثاسلاف . راوسأ اهمظعمل سيل قثادح اكيرمأ ين تويبللو

 « دحأ هاري نأ نود اہم هدیری ام فطقو اموخد نم - دارا ول  نکمتیو ‹ رامٹو روز نم
 نم نيدئاعلا نييرصملا دحأ نع تعم لب . دحأ اهقرسي ال كلذ عمو . لقألا ىلع ليللا ي :

 هیمدق لع بشی ريغص لفط اذإف حتفي ماقف ‹ ةرم تاذ قدي هباب سرج عم هنأ « كانه

 روهز نم ةرهز ة ةريغصلا هتخأ ذحأت نأ ين - عنام هدنع نکی م اذإ - هنذأتسي « سرج ا غلبیل

 1 هبتنب وأ اپبحاص سحي نأ نود اهذحخأ ىلع نیرداق هتخأو لفطلا ناک دقو ! ةقيدحبلا

 ةعيبطلا نإ لوقن فيكف - ةقيرط ةيأبو ببس يأل - ًاعقاوو ًانكمم بيذهتلا اذه ناك اذإف

 نأ « بيذبتلا اذه للثم ىلإ لصوت يذلا برغلاب ىلوأ ناك دقو ؟ بيذتلا لبقت ال ةيرشبلا

 ىلع ميضعب وزتي مئاهبلاك هءانبأ قتلطي الف ‹ ةيرشبلا سفنلا يحانم لك يت هيلإ لصيو هب رجب
 ! بيذہتلل عضخ ال ةيسنجلا ةزي رغلا نأ ةجحب « ضعب

 هتعيبط نأل ‹ هيف حجو « يحفنلا بيذبنلا نم نوللا اذه ىلإ هتيانع لك برغلا هّجو امنإو

 ‹ ةيناسنإلاو ةيقلخلا ئدابملاب نمژي ال هنأل ‹ يناسنإالاو يللخلا بيذہا ىلإ هجتي ملو ‹ ةيعفن ةيدام

 الك يأ ‹ لبق نم مالسإللا لمع دقو ... ةلواحملا ىلع ةيرشبلا سفنلا تصعتساف لواح هنأل ال
 ةرظن » لصف يف اهضحب اندروأ يتلا ةبيجعلا ةلثمألا كلت هحاجت نم ناكو . حجنف « نيناديملا

 . « مالسإالا

 كرتت نيح اهنكلوء بيغرتلاو هيجوتلا دج نيح عافترالا ىلع يصعتست ال ةيرشبلا سفنلاف
 ىوتسم ىلإ لصت ىتح طبہت اہنأ كش الف « طوبهلل ةمثادلا تايرغملا دجت نيح وأ « انأشو
 ةيجولويي ةلأسم اهربتعا نيح « ةصاح ةيسنحلا ةلأسملا ين برغلا هيلإ لصو ام اذهو . ناويحلا
 ماكحألل عضخت ال ةيداصتقا ةلأسم هنإ رامعتسالا نع لاق نيحو ! قالحألا نع ةلصفنم
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 ىلع جراح وأ يقالحأ هنأب اهلمع فصوي نأ نود رأفلا لك أتل ةطقلا بشت امك « ةيقالحألا
 ! قالخالا تایضتقم

 ةموكحسم انأل « ةيق ةيقالخألا قلا نع ةلصفنم لامعألا دج وت نأ نكع, طقف ناويحلا ايند ي
 كلذك نوکت نأ نکع ال اہنکلو . عانتمالا وأ ةباجتسالا يف ناويحلل ةدارإ الو « ةزيرغلا ةعفدب

 مالظ ين لازي ام وهو <« هلامعأل ةيقالحخأ ةميق ردقي لوألا ناسنإإلا انيأر دقو « ناسنإللا ملاع يف
 . فوهكلا
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 يف اہبلطن يلا ايلعلا يقلل ًاروذب نوكي نأ حلصي ام هتاذ ناويحلا ملاع ي دجنل اننإ لب

 . ناسنإلا ماع
 ةدحولا ةرارم لمتحيو « عيطقلا ةيقب نع لزعني ضرملا همدي نيح ليفلا ناك اذإف

 عيطقلا ةيقب نمؤي يكل « هتلزع ين وه ثيح توم وأ « هقافر ىلإ دتريف ىفشي ىتح « نامرحلاو

 1 .. ىودعلا رطح نم
 لظ « نيفلإلا دحأ تام اذإف « ةبيجع ةيلاثم هجرد ىلإ ءافولا هب لصي مامحلا ناك اذإو

 ول نكمملا ليدبلا همامأو ‹ هب قحلي ىتح « ىلستي الو برشي الو لك أي ال هيلع ًانيزح رحنآلا
 .. دارأ

 ىلإ ىعست لب « فوشكم ناكم يت ةيسنجلا ةيلمعلاب موقت نأ ىبأت لامحلا تناك اذإو
 .. نيعلطتملا نويع نع رثستلا

 .. هبيخرت ىلع سانلا لياحت امهم « همأ عقاوي نأ أي - لاقي اميف  ناصحلا ناك اذإو
 قولخملاب ردج افأ « ةدارإ الو هنم يعو الپ ناويحلا ايند ين عقب هلاثمأو اذه ناک اذإ

 هيعوب اهقيقحت لأ ىعسيو « ةيماسلا ئدابملا هذه قنتعي ر نأ ‹ یقرأو حفرأ هنأ ملعلا ررقي يذلا

 !؟ هتداراو
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 معزأو . ةرفاك تاملظ الو ةصلاخ ةوهش سيل ناسنإلا يف نطابلا لقعلا نأ معزأ انأ لب

 الإو . ةعيقرلا ايلعلا لئملاو « صلاخلا ريخلاو « ةلوطبلا مالحأب - كلذ راوج ىلإ - رخاز هن
 هلاطبأل اهم ر يلا ةبالخلا روصلا كلتب هيلإ ىحوأ يذلا نم ؟ مالحألا هذہب ناسنإلا ءاج نيأ نف
 ؟ ةسحل اهب وشت الو صقن اهروتعي ال « ةعصان ءاضيب اهروصتف

 وفم يل اهبإإ ىدتها ال الإو <« ناسنإلا سفن يف ةقيمع ةقيمع قلطملا لاكلا ةركف نإ

 . ةبيحرلا اهقافآ يف قلح الو « ةيرشبلا

 مهرهقي ال نيراتخم نوعفتريف ىلعأ ىلإ سانلا بذجيل ةيسفتلا ةفاظنلاو ايلعلا مقلا قيرب نإو

 كلذ نوكي نلو . قامعالا ف نماک يلحاد عفادب اهدیلقت نوح ةلوطبلا مهرهبتو . ءيش
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 ةظحللا رظتني روخذم ديصر . ةلوطبلا كلتو قلا هذ ديصر سفنلا نطاسب ي ناك اذإ الإ

 . مالحألا ملاع يف وأ عقاولا ملاع ين ‹« قالطنالل ةبسانمل
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 لمعلاو ايلعلا قلاب هکسمت رادقم ناسنالا ةميق ردق نيح باوص ىلع مالسإلا ناک دقو

 ىوعد نإو . ناطلسلاو ةوقلا كلم ولو كلذ ريغب ًاقح ًاناسنإ نوكي نل هنأل « اهقيقحت ىلع

 . ةيلاحلا هطاطحنا ةرتف ين برغلا هب ءاج ام بجعأ يمل لامعألا نيبو ةيقلخلا ميقلا نيب لصف

 . ةريغصلا بولقلاو ةريخصلا لوقعلا يت الا ضراعتي الو ‹ ازجتي ال لك ةايحلا قئاقح نإ

 ًاريدقت حصأ تناك ناسنإلا بناوج نم دحاو بناج نم رثكأ تلمشف ةرظنلا تعستا املكو

 عضوو « ىلعأ نم ةايحلا ىلع فرشأ يذلا مالسإلا ةميقءيجت انه نمو . باوصلا ىلإ برقأو
 . قيفوت لمجأ ةيج راخلاو ةيلخادلا هتاعزن نيب قفو نأ دعب « حيحصلا هناكم يف ناسنالا

 ىوتسم نع اہب عافترالاو ةيرشبلا سفنلا بيذہت ي مساحلا هرثا قتيفوتلا اذ ناك دقو

 نمۇي ىلعي ملو < هل يغبني امع طبه دق - ببس يأل  برغلا ناك اذإو . ةرورضلاو ةزيرغلا

 ء ةطباحلا هترظنب دخان نا انمزلي ام كانه سيلو ‹ هتارورض تحت عقن مل نحنف « ايلعلا قلاب

 ةايحلا فادهألل ىرحا ةرظنو ىرحأ ةلثما <« ماهوالا ماع يف ال عقاولا ايند ي كلن نحتو

 . ناسنإالا عزاونو

 نف « نامك التيف « رحآ ىلع مهدحأ يدتعي ةيضاملا برحلا ين زيلجنإلا دونحلا ناك نيحف

 نوكي ‹ يتيقحلا ءيسملا نع رظنلا فرصب رذتعي نأ رحآلا ىلعو « قحلا بحاص وهف رصتنا
 رمع ىلإ يطبقلا وكشي نيح امأ . « ' قحلا يه ةوقلا نوناق » ‹ ةباغلا نوناق وه مكحي يذلا

 نبأ برضا : يطبقلل رمع لوقيف « قح هجو ريغب هدلو برض صاعلا نب ورمع نبا نأ

 . ناسنإللا ينب نيب ةقلطملا ةلادعلا نوناق : مكحي يذلا وه رحآ نوناق نوكی « نيمرکلا

 يلا نا ء ملعلا بلطل اسنرف ىلإ اورجاه نيذلا نييرصملا دحا يثدح امک ٹدحی نیحو

 سہقيو اهدالب ملع ملعتي وهو  ةليسو لكب هدوقن بالتسا ين غلابت تناك اہنیب ي نکس

 عفديل طقف هتعد اهنا باسحلا تقو هل حضتا مث ةهزن ىلإ موي تاذ هتعد الإ ىتح - هيحو نم

 ء هلثم اسفنلو « واك اكلا نم ةناجنف ةهزنلا ءانثأ ين هل تبلطو ! بايالاو باهذلا رجأ اه

 يداملا عشحلا نوكي كلذ ثدحي نيح !! نيتناجنفلا الك هيلع تبسح اہنأب ًاجافي هب اذاو

 نوديري ال مهقازرأو مبتويب نيرجاهملا عم نومستقي راصنألا ناك نيح امأف . مكحي يذلا وه

 نوناقل قيبطت عشبأ ٠۹٥٩ ةنس رصم ىلع اسنرفو ارتا عم ليثارسا ءادتعا ناک مث . ىلوألا ةعبطلا ين اذه تبت )١(

 . ةباغلا
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 ناک دقف « مہيحو نم نوسبقي اع ةحرفو « هللا هجو ءاختبا اعإو < اروکش الو ءازج مہنم
 . مكحي يذلا وه ليبنلا راثيرإلا

 ناخیش امو نییاللاب دعت هتورث تناک ولو <« هیدلاو ىلع یغنی نأ يكيرمألا باي نيو
 يه ةضيغبلا ةينانألا نوكت ¢ هسفن لوعي نأ ئرما لك ىلع نألو « فلكم ريغ هنأل « ناربقف
 رّيعيو ‹ هضرع نم ءزج نيزوعملا هيوبأ ىلع قافنإلا نأ ملسملا درفلا رعشي نيح امأف . مكحت يلا
 ربلا نوكي ‹« هتيبرتو هميلعت يق ادهج ام ءاقل « سدقملا بجاولا اذه ءادأ نع لكن اذإ امه
 . مكحي يذلا وه يناسنإلا

 كلت ةدحاو ةغلو دحاو نيد يف م نوکر تشي نيذلا جونزلا ناكيرمألا لماعي نيحو
 ًاباَقع رجشلا عوذج ي مہ وقلعی مث < مهحاورأ اوقهزپ یتح مہلت ولک ريف ‹ ةيشحولا ةلماعملا
 وکر وأ « ةنيدملا تاقرط يف ريسلاك ةعورشملا ةيناسنإللا مهقوقح ضعب اورشاب مہنأل الاکنو
 أ . مكحت ينلا يه ةيربربلا ةيجمهلا حورلا نوكت < ء ابيهاقم دحأ لوحد وأ « ةماعلا اهتارايس
 هز هسأر ناک وسا دیح یکیلع لتا ولو اوعیطاو اوما :  مب د ركلا لوسرلا لوقي نيح

 زکرمل یتح هلهۋي لب ۲ ةينامنألا ي ةاواسلا درجج دبعلا يطعي الف ء ىلامت هللا باعك مكيف ماقأ ام
 . مكحت يتلا يه ةيلاعلا ةيناسنإللا حورلا انهف « هللا ةعيرش قبطي ماد ام ةدايقلا

 لودلا يق ناک اک قیقرال ةي درارم طاس ‹ ناطاس ةوہش رامعتسالا نوکی نیحو
 رو يأ لاحلا وه امك جاتنالا ضثاف في رصتل ةديدج قاوسأ حتفل وأ ‹ ةعدقلا ةينامورلا
 سالا نوكيو ء مكحت يلا يه اهدحو ةدامل نوکت « اکی رمأو ابروأ لود نم ةينامورلا حورلا
 لا فدہب يمالسإلا حتفلا ناک نیح ام . ناسنأالا حيد نوصقني مہنأل ةداملل نیابت

 ناک نيحو ۽« يرامعتسا الو يداصتقا عفاد نود ضرألا ناکرُا لك يف ديدحلا رونلا رشن
 ةعومجملا لاومألا قفني ناك نيحو « ةحوتفملا دالبلا ىلع هتفرعمو همولع لکب لخبي ال مالسإلا

 ًاميمج نيملسملا ىلع قفنيل ماعلا لالا تيب ىلإ لمح ءيش يتب اذإف < ًالوأ اهلهأ ىلع دالبلا نم
 رون نم تسبق يلا ةفيفشلا « حورلا » امنإو مكحت يلا يه ةداملا نكت ملف ‹ يمالسإلا ماعلا ي
 . هلأ

 ناک نیح « اهراغ ترمنأو « ايلعلا مقلا تتبن تتبن ماهوألا ملاع نم ال نذإ مالسإلا عقاو نف

 اودلقيل <« « قحلا مهنيد نع نوملسلا لكن دقف مويلا امأف . ةياعرلاو ءاذدغلاب نوسراغلا اهدهعتي

 . ةيلمعلا ةوَقلا ناديم يف هنم فعضأ مهو < ةيدام هنم ًاوسأ اوراصف ‹ لحنملا طباملا برغلا

 . سانلا راقتحاو هللا بضخب اوءاپو < ًاعم ةرحلآلاو ايندلا اورسخف :

 لبق اھنم اودمتسا يلا ء ةصاخعلا مهلثم مهمامأ ناف ۽ مهتزع یا اودوعي نأ اودارأ ناف

 . « نيتمؤمللو هلوسرلو ةزعلا هلو » : ناطلسلاو ةعنملاو ةزعلا كلذ



 قةورشلاراد نع ردصي

 ةلماك ةينوناق ةيعرش ىف

 نارقلا لالظ یف
 نارقلا ىف ةمايقلا دهاشم

 نارقلا ىف ىنفلا ريوصتلا
 ةراضحا تالکشمو مالسأالا

 هتاموقمو ىمالسالا روصتلا صئاصحخ

 هجهانمو هلوصأ يدألا دقنلا

 ةايحلا ىف رعاشلا ةمهم
 نيدلا اذه

 مالسالاو ىلاعلا مالسلا

 قيرطلا ىف ماعم

 مالسإالاو ةيداملا نيب ناسنأإالا

 یمالسإالا نفلا جہنم

 (لوألا ءزجلا) ةيمالسإلا ةيبرتلا جهنم
 (ىاثلا ءزجلا) ةيمالسإلا ةيبرتلا جنم
 ديلاقتلا ةكرعم

 عمتحاو سفنلا ف

 ةيرشبلا ةايح ىف تابثلاو روطتلا
 ةيناسنالا سفنلا ف تاسارد

 نوملسم نح له

 بطق ديس ذاتسألا ةبتكم

 ةيمالسإ تاسارد

 یمالسإ عمتحم وح
 جاهنمو ةركف خيراتلا ف

 ابرلا تاي ربسفت

 ىروشلا ةروس ريسفت

 تاہصخش د و بتک

 نيدلا اذ لبقتسملا

 دولا عم انتکرعم

 ةيلامسأرلاو مالسالا ةكرعم

 مالسإلا ىف ةيعاتجالا ةئادعلا

 بطق دمحم ذاتسألا ةبتكم

 لوسرلا نم تاسبق
 مالسالا لوح تاش

 نيرشعلا نرقلا ةيلهاج
 ةىنارق تاسارد

 ةرصاعم ةيركف بهاذم

 طلا تحت
 یمالسإالا خیراتلا بتکن فیک
 مالسالاو نوقرشتسملا



 ةيمالسالا قورشلا راد بتك نم

 رسيملا رسفلا قورشلا فحصم

 يربطلا مامإللا ريسفت رصتخم
 ريساقتلا ةمقو فحاصملا ةفحت

 ءازجألا ضعبل ةلصفنم تاعبطو ةفلتخبم ماجحأ يف

 ميركلا نآرقلا ريسفت

 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ةعيرشو ةديقع مالسإلا
 توتلش دومحم ريكألا مامإلا

 یواتفلا

 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 مالسإالا تاهیجوت نم
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 ميركلا نارقلا ىلإ
 توتلش دومحم ربكألا مامإلا

 رشعلا اياصولا

 داصتقالا ملاع ف ملسملا

 ين نب كلام ذاتسألا

 هللا ءايبنأ

 ةيناسنإلا ين
 نیس دمحأ ذاتسألا

 ةينابهر ال ةينابر

 يودنلا ينيسحلا يلع نسحلا وبا
 عيسلا تاءارقلا ف ةجحلأا

 مرکم ملاس لاعلا دبع روتک دلا میدقتو قیقحت

 يحولاو لقعلا نيب يمالسألا ركفلا

 مركم لاس لاعلا دبع روتك دلا

 يرجهلا رشع سماخلا نرقلا فراشم لع
 ريزولا يلع نب ميهاربا ذاتسألا

 ةدئاخلا ةلاسرلا
 مازع نمحرلا دبع ذاتسألا

 این ًالوسر دمحم
 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 لکاشم الب نوملسم
 لفون قازرلا دبع ذاتسألا

 ةورع دمحأ روتك دلا

 يمالسإالا هقفلا ي ةبوقعلا

 يسن يحتف دمحا روتک دلا

 يعامتجألا عافدلا ةيرظن نم ةعيرشلا فضقوم
 يسن يحتف دمحا روتك دلا

 يمالسإالا هقفلا ی مئارجلا

 يسنېب يحتف دمحا روتک دلا

 يمالسإالا يئانجلا هقفلا لحخدم

 يسنېب يحتف دمحا روتك دلا

 يمالسإالا هقفلا ين صاصقلا

 يسنهب يحتف دمحأ روتك دلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا يأ ةيدلا
 يسن يحتف دمحأ روتك دلا

 جارعملاو ءارسإلا

 يوارعشلا وتم خيشلا ةليضف



 ردقلاو ءاضقلا

 يوارعشلا وتم خيشلا ةلضف

 ةيمالسإ اياضق
 يوارعشلا للوتم خيشلا ةايضف

 نآرفلا ين ينفلا ريبعتلا

 ( ِ يوبنلا ثيدحلا بدأ
 8 نيمأ خيشلا يركب روتك دلا

 2 ماوم ي مالسإالا ني او نييداملا ةهجا 1

 نارقلا يف دوهيلا

 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 هللا ماي

 یفکو نوملسم

 ميطخلا ميركلا دبع ذاتسألا بطخل

 ةيباهولا ةوعدلا
 بيطخلا ميركلا دبع ذاتسألا

 ن بدأ  نولوألا لاق

 يندملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا

 بار ای
 يندملا فيض وبأ ديسلا ذاتسألا دل . a 0 ف

 حلا ناميإل
 ( هش رج يلع راشتسملا

 ىنسحلا هللا ءامسأ لوح ديدجلا
 كیعس يغملا دع ذاتسألا

 اصلا 4
 س ا يت عونمملاو زئاجلا
 | مظعلا ديع روتك دلا

 رألا بهادملا ءوض يف ةرمعلاو جحلا كسانم ةعبرأل
 يعطملا مظعلا دیع روتك دلا

 بحملا دلولا اهيأ
 يلازغلا مامإالا

 نيدلا ي بدألا

 يلازغلا مامإالا

 رشعلا اياصولا حرش
 انبلا نسح ماما

 ناطلسلاو نآرقلا

 يديوه يمهف ذاتسألا
 جارعم لاو ءارسألا ااف

 كيكلا ىفطصم ذاتسألا

 بيطخلا دادعاو ةباطخلا
 يلش ليلجلا دبع روتك دلا

 Î نآرقلا خيرات
îيرايبألا مهاربإ  

 ةدروتسملا ئدابملاو مالسإالا

 رمللا معنملا دبع روتک دلا

 ٠١/١ مالسإلا مالعأ ةلسلس

 ٠/١“ تيبلا لهأ ةلسلس

 ا 2 ۲ ءاملع تايضايرلا ين نيملسل

 عادلا هللا دبع يلع روتك دلا ا
 وش لالج روتک دلا قیلعتو بیرعت
 u ديسلا ريزعلا دبع روتك دلا تا

 ي دحاولا ربخ يف هرثأو تارتلاو ةنسلا ي
 يمالسألا

 انهم داشر ريهس ةروتك دلا

 قرشلا ين ةميدفلا نايدألا
 يلش فوۋر روتک د



 ۸4/۳۹۰٤ : عادیإلا مقر

 ٦ AYY -_ 18۸ ۲۲ : ودنا عقرتلا
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